
 
Cursusvoorwaarden diverse gastdocenten en disciplines bij Inside Out: 

 
• De workshop is bedoeld als kennismaking met een andere discipline, dan ik zelf in mijn 

creatief centrum geef, 
• Het is een gezellig samen-zijn, ontmoeten, nieuwe technieken leren of inzichten verwerven 

in je eigen proces, kunnen en levensloop,  
• Aanmelding kan via de site, dit is bindend! Hiervan ontvangt u een bevestigingsmail,  
• Nadat u het cursusgeld heeft overgemaakt is uw plek definitief,  
• Wat betekend dat u akkoord gaat met deze voorwaarden,   
• Bij annulering kunt u zelf voor een vervanger zorgen,  
• Als de workshop vol is geboekt kan ik uw plek open zetten en kijken of er een 

vervanger geregeld kan worden,  
• Als ik voor deze plaatsvervanger zorg en uw geld moet terug storten is de bijdrage voor 

administratieve kosten € 12,50, 
• Op volgorde van binnenkomst is uw plek gegarandeerd, mocht een cursusdag vol 

zijn dan kunt u kiezen voor een andere cursus of op de wachtlijst geplaatst worden 
voor het nieuwe planning,  

• Er bestaat een kans dat de workshop of cursus door te weinig deelname niet door 
kan gaan. In dat geval heeft u natuurlijk wel recht op restitutie van het lesgeld, 

• Stel door overmacht of een calamiteit kan de cursus niet doorgaan dan plannen wij 
een aantal nieuwe data op een later moment en kan hieruit gekozen worden, 

• U hoeft niets mee te brengen, alles is inclusief. Tenzij er een lijstje wordt doorgegeven 
door de gastdocent, of als u zegt ik heb nog leuke dingen liggen die ik wil gebruiken, 
meenemen kan altijd, 

• Bij sommige dagworkshops zit tevens een lunch. Mocht u bijzondere dieetwensen hebben 
geef dit tijdig aan mij door, ik houd hier graag rekening mee,   

• We vragen uw begrip voor deze procedure. De ervaring heeft geleerd dat veel mensen het 
niet zo nauw nemen met inschrijven en zich gemakkelijk (vlak) voor de workshop 
uitschrijven zonder iets betaald te hebben, terwijl de ruimte en de gastdocent al 
(in)gehuurd zijn, het materiaal al klaarligt etc. 

 
Creatief Centrum INSIDE OUT  
Pascale Tichelaar-Rakers    
Brinkhoekweg 2  
8032 LS  ZWOLLE   
06-23890475 
pascale@creatiefcoaching.nl 
Gediplomeerd tekentaaldocent & therapeut 
Lid van de beroepsvereniging voor tekendocenten/therapeuten 
 

mailto:pascale@creatiefcoaching.n


 Lid Landelijke Ver. Voor Supervisie & Coaching  
 
 
Routebeschrijving  
Met de auto:   
Vanaf de snelweg Zuiden en Westen:   
Afslag Zwolle-Centrum. Onderaan de snelweg linksaf, viaduct onderdoor. Verkeerslichten 
rechtsaf, dan na een aantal verkeerslichten bij de Dobbe linksaf. Dit is de Rijnlaan. Deze 
helemaal uitrijden, aan de rechterhand zie je de Wijde AA en dan iets verder staan de 
borden einde Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. Zet de auto 
ergens op de oprit. De ingang is de grote deel, 1e deur met de koebel ernaast.  
 
Vanaf de snelweg Noorden:  
Afslag Zwolle-Noord. Onderaan de snelweg rechtsaf de stoplichten. Dan kom je op de 
Zwartewaterallee.  2e stoplichten rechtsaf, richting Dobbe. Dit is de Rijnlaan. Deze helemaal 
uitrijden, aan de rechterhand zie je de Wijde AA en dan een stukje verder staan de borden 
einde Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. Zet de auto ergens op de 
oprit. De ingang is de grote deel, 1e deur met de koebel ernaast.  
 
Vanaf Centrum: 
Richting Aalanden, Dobbe. De Rijnlaan helemaal uitrijden, aan de rechterhand zie je de Wijde 
AA en dan rechtdoor staan de borden einde Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij 
rechts, nummer 2. Zet de auto ergens op de oprit. De ingang is de grote deel, 1e deur met de 
koebel ernaast.  
 
Met de fiets: 
Het hangt een beetje van je wijk af, maar als Zwollenaar ken je Rijnlaan vast. Richting de 
Aalanden. Vanaf de Rijnlaan is het helemaal doorrijden, tot aan je rechterhand je de Wijde 
AA ziet en dan nog een stukje doorfietsen staan de borden einde Zwolle, dan is het meteen 
deze 1e boerderij rechts, nummer 2. Zet de fiets voor de dakpannen. De ingang is de grote 
deel, 1e deur met de koebel ernaast.  
 
Met de bus: 
Stadsbus 4 richting Aalanden: vanaf station ca. 15 min. rijden. Vertrektijden 5 over en 5 over 
half en  20 over en 10 voor, door de weeks! Uitstappen Oosterdiep, dan oversteken en 
omkeren en het heuveltje overlopen. Dan nog ca. 5 minuten lopen.  Aan de rechterhand zie je 
de Wijde AA, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. De ingang is de grote 
deel, 1e deur met de koebel ernaast.  
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