PRIJZEN

INLOOPATELIER MET KNIPKAART

PRIJZENOVERZICHT
INLOOPATELIER MET
KNIPKAART

GLASBEWERKING

Je betaalt per knip van 2,5 a 3 uur
voor het gebruik van de 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.
Er zijn knipkaarten voor: (per keer)
– 2 keer:
€ 36,18
– 5 keer:
€ 88,17,4
– 10 keer:
€ 155,15,5
– 20 keer:
€ 260,13
NB Bij annulering <48 uur van een
eenmaal gemaakte afspraak reken
ik een halve knip.

Keuze uit 3 soorten glasbewerkingstechnieken; NB. later ook onderling te
combineren!
– Glasfusie: € 12,50 per les exclusief
materiaal en ovenstook. Voor een idee
materiaalkosten: enkelvoudige sieraad/
hanger met spang of verzilverde bail ca.
€ 6,50 en schalen tussen € 10,- tot € 35,afhankelijk van grootte en keren stook:
ovenstook gaat naar rato ruimtegebruik
(1 hele glasoven is € 17,50).
– Tiffanytechniek: lesgeld: € 10,- per les
exclusief glas, koperfolie en tinsoldeer
dat naar rato in rekening wordt
gebracht.
– Brandschilderen: lesgeld € 12,50 per les
exclusief materiaal en stookkosten.

TEXTIELE WERKVORMEN
– € 15,- per les inclusief materiaal om

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.

de technieken te oefenen, waarbij het
lesmateriaal al vast staat of
– € 10,- per les exclusief materiaal: door
Creapalet geleverd materiaal wordt
naderhand afgerekend (stof, fournituren
ed. afhankelijk ontwerp en evt. inbreng
eigen materiaal).

COMBINATIE MET
(INDIVIDUELE) LES

KERAMIEK
– € 10,- per les exclusief materiaal. Ter info:

Alleen in combinatie met een knipkaart:
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.

broodje klei €10,-, glazuur €10,- per pot
naar rato gebruik; ovenkosten naar rato
gebruik ruimte keramiekoven (1 hele
oven is € 15,00).
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