
 
Voorwaarden opleiding: 

• Voor aanmelding hoeft u niet te kunnen tekenen of schilderen,  
• De opleiding is geen groepstherapie maar een resultaat gerichte creatieve teken- en 

schilder opleiding, met o.a. inzichten verwerven in uw eigen kwaliteiten, richting en 
levensloop, 

• Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of 
emailadres,   

• De opleiding is inclusief de benodigde materialen en koffie/thee met wat lekkers erbij.  
Uw lunch dient u zelf mee te nemen, maar er ligt altijd cupasoup in de keuken,  

• Voor het afmaken van opdrachten is het handig diverse materialen aan te schaffen. Zie 
hiervoor de aparte lijst. In het winkeltje heb ik veel op voorraad tegen scherpe prijzen,  

• Aanmelding kan schriftelijk, mondeling of telefonisch, dit is bindend!  
• De inschrijving is het handigs via de site, hierna ontvangt u een bevestiging,  
• Hierna hebt u 2 dagen een bedenktermijn daarna gelden de onderstaande voorwaarden, 
• Uw plek is definitief op de ingeschreven dag/tijd, 
• Stel u wilt annuleren dan kunt u voor een plaatsvervanger zorgen, u kunt onderling het 

cursusgeld verrekenen, 
• Mocht u niet via de site kunnen betalen dan mag u het uiterlijk 14 dagen voor aanvang 

overmaken op Postbanknummer NL89INGB0004624445 t.n.v. Creativiteitscentrum 
INSIDE OUT,  

• Betalen in termijnen is ook mogelijk. Voor 3 of 4 termijnen geldt een toeslag van € 45,-, 
voor 6 termijnen € 90,- en voor 12 tot 15 termijnen € 180,- voor de administratiekosten, 
verdeelt over ieder termijn. U krijgt dan een betalingsovereenkomst waarin wij de 
afspraak die we maken vastleggen,  

• Op volgorde van binnenkomst is uw plek gegarandeerd, mocht een dag vol zijn dan kunt u 
kiezen voor een andere dag of op de wachtlijst geplaatst worden voor het nieuwe seizoen, 

• Stel u mist een les dan mag u deze altijd inhalen in een andere groep op een ander tijdstip, 
in overleg, mits er plek is,  

• Individueel inhalen is mogelijk tegen een gereduceerd uurtarief.  
• CC Inside Out behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende 

belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. We zullen er echter alles 
aan doen de cursus doorgang te laten vinden.  

• Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als een les 
via Zoomvideo kan worden gegeven als dit niet mogelijk is in het atelier, dan krijgt u van 
mij een inlogcode en een lijstje met benodigde materialen,  

• Stel een cursusjaar kan niet doorgaan door bijv. te weinig animo dan ontvangt u uiteraard 
uw geld weer terug.  

• Regels:  
1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar 

handelingen in de cursus/training.  
2. De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar 

gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.  



3. CC Inside Out is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan het verloop van 
de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te 
ontzeggen.  

4. De cursist is voor aanvang van de cursus/training het volledige cursusgeld 
verschuldigd, ook bij cursussen bestaande uit meerdere dagen/weekenden, tenzij de 
termijnregeling is afgesproken.  

5. Bij een opleiding, bestaande uit meerdere cursussen is de cursist voor aanvang van 
elke cursus het cursusgeld verschuldigd,  

6. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek. 
7. De aansprakelijkheid van CC Inside Out en van de personen die namens haar 

optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, 
is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.  

8. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van CC Inside Out of 
haar leidinggevende ondergeschikten.  

• Copyright en eigendomsrecht: Het copyright van de syllabus berust bij CC Inside Out. 
Ook het eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij CC Inside Out. Het 
gebruiksrecht tijdens de cursus ligt bij de cursist.  

• U mag altijd oefeningen overnemen maar hieraan een eigen twist geven, maak de materie 
eigen!  

• Garantie en Klachten:  
1. Het opleidingsinstituut garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook 
daadwerkelijk worden gegeven. Het opleidingsinstituut waarborgt de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid 
voortdurend te optimaliseren. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van 
vergelijkbare cursussen. 
2. Bij meerdere docenten zal het docententeam regelmatig overleg hebben, en de 
voortgang en kwaliteit van de trainingen bewaken. 
3. Na afloop van iedere training mag een stukje over uw beleving worden ingediend. 
4. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 2 dagen beantwoord 
mits een vakantie. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt.  
5. Eventuele klachten kunnen schriftelijk (ook mail) worden ingediend bij de directie van 
het opleidingsinstituut en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en 
beantwoord. 
6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de klachtenregeling.   

• Ook groepen kunnen zich inschrijven n.a.v. een prijsopgave en akkoord, 
• 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 opleiding uitschrijven 
zonder iets betaald te hebben, terwijl de ruimte al gehuurd is, het materiaal al besteld is, 
etc. 
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Gediplomeerd tekentaaldocent & therapeut 
Lid van de beroepsvereniging voor tekendocenten/therapeuten 
 

 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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