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KNIPKAART*
De knipkaart voor het inloopatelier is 
bedoeld voor mensen die min of meer 
zelfstandig met één of afwisselende 
technieken aan de gang gaan. Ik ben op 
de achtergrond aanwezig voor vragen en 
overleg. Je kunt komen op de dagdelen die 
in principe zijn aangegeven op de website 
bij de agenda op de homepage. Wel is een 
definitieve afspraak via telefoon of e-mail 
noodzakelijk. Eenmaal afgesproken staat 
het vast en reserveer ik de tijd voor je. Bij 
annulering <48 uur reken ik een halve knip. 
Je betaalt per knip van 2,5 a 3 uur voor het 
gebruik van atelierruimte, gereedschappen 
en koffie of thee. Naast de knip komt er, 
afhankelijk van de techniek, kosten voor 
materiaal en/of stookkosten bij die worden 
bijgehouden op de knipkaart en periodiek 
worden afgerekend.

COMBINATIE MET (INDIVIDUELE) 
LES
Beheers je de basistechniek (nog) niet, 
maar wil je toch graag iets komen doen, 
dan kun je workshops volgen bij Creapalet. 
Die zijn echter bedoeld voor een aantal 
personen tegelijk (vanaf 3 personen). Lukt 
het formeren van een groepje niet, dan 
is individuele les ook mogelijk door een 
combinatie van knipkaart voor inloopatelier 
met apart een vergoeding voor lesgeld.  
En wel op de volgende manier: Je kiest een 
knipkaart met een aantal individuele lessen 
in de  gewenste techniek: zoveel als nodig 
of gewenst. Je kunt dan op die manier je 
de techniek eigen maken en na de lessen 
kun je verder met de eventuele rest van de 
knipkaart.

KOSTEN*
Die knipkaarten zijn er voor 2x, 5x, 10x 
en 20x (ook leuk als cadeau!). De kosten 
voor een (individuele) les van 2,5 uur (naast 
een knip van de knipkaart) verschillen per 
techniek i.v.m. de wisselende benodigde 
begeleiding. Zie voor de bedragen op de 
website bij de verschillende technieken:  
www.creapalet.nl

MATERIAAL* 
Bij Creapalet is materiaal te koop zowel op 
glas-, keramiek- als textielgebied, dat je 
tegen iets meer dan kostprijs kunt afnemen 
(prijslijsten aanwezig). Eigen meegebracht 
materiaal, mits geschikt, is ook mogelijk.

EIGEN IDEEËN OF ONTWERP
Mocht je zelf al ideeën hebben wat je 
wilt maken, neem dan ontwerpen en/
of plaatjes ed. mee en we bespreken de 
mogelijkheden. We vinden vast wel leuke 
oplossingen. Creapalet stimuleert het  
zelf experimenteren!

CREABIBLIOTHEEK
Heb je nog geen idee, dan heb ik in mijn 
atelier veel boeken over diverse technieken 
en (foto-)boeken ter inspiratie (natuur, 
oceaan/vissen, dieren, kunstenaars, 
architectuur) Deze leen ik niet uit, maar 
je kunt altijd (gratis) in het atelier komen 
kijken en tegen kostprijs eventueel 
fotokopieën maken voor alleen eigen 
gebruik.

*	voor	actuele	prijzen:	zie	website		 	
	 zelf	bij	de	diverse	onderdelen.


