
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
Bij Tiggelaven Groen & Decoratie kun je terecht voor het volgen van 
Creatieve workshops. Onder deskundige begeleiding van Karin Tiggelaven 
kun je kennismaken met bijzondere technieken en materialen. 
 
Het volgen van een workshop is, in groepsverband, een ontspannen en gezellige manier om creatief bezig te zijn. 
Er zijn avondworkshops en dagworkshops (dit is afhankelijk van het werkstuk  
dat wordt gekozen) . Volgt u bij ons een dagworkshop dan is de lunch bij de cursusprijs inbegrepen.  
De avondcursus is inclusief  koffie met  iets lekkers. 
 
De mogelijkheid bestaat om gezellig met een groep vrienden, collega`s of familie een avondworkshop of een 
dagworkshop te volgen. Tevens is het mogelijk een kinderfeestje bij ons te organiseren. In overleg  wordt een 
werkstuk(je) en een datum afgesproken. 
  
Inschrijven voor een workshop: 
Aanmelding/inschrijving vooraf is noodzakelijk, hierbij geef je aan naar welke workshop je voorkeur uitgaat en 
op welke datum. 
Het inschrijfgeld bedraagt  €10,-- en wordt verrekend met het cursusgeld. 
Aanmelden/inschrijven voor een workshop kan via 
de site www.tiggelavengroenendecoratie.nl 
de e-mail info@tiggelavengroenendecoratie.nl 
of  
door invulling van een inschrijfformulier. 
Voor aanvullende wensen  ten aanzien van datum,  materiaal. enz. kun je contact met ons opnemen. 
 
Waar worden de workshops gegeven ? 
Voor het volgen van een workshops ben je welkom op Oosterdorpsstraat 30 te Hoevelaken 
 
Cursustijden: 
Avondworkshops zijn van 19.15 tot ca. 22.30 uur. 
Dagworkshops zijn op zaterdag van 10.00 tot ca. 17.00 uur. 
 
Belangrijk: 
Als je je bij ons opgeeft voor een workshop, ben je verzekerd van een plaats.  
Ben je voor een afgesproken datum van de workshop verhinderd, geef dit dan zo snel mogelijk binnen 24 uur 
aan ons door, zodat we in overleg een andere datum kunnen prikken. Tel: 033-2530708 / 06-40163027 
De aanbetaling van €10.- blijft staan, tot een volgende cursus. 
 
Betaling: 
Voor aanvang van een workshop moet het volledige cursusgeld worden voldaan.  
Dit kan op twee manieren: 

1. door overschrijving op bankrekeningnummer  38.59.40.408 t.n.v. Tiggelaven Groen & Decoratie 
o.v.v. naam, workshop en datum. 

2. contante betaling op de dag van de workshop   
 
Cadeaubon: 
Cadeaubon van Tiggelaven Groen & Decoratie leuk idee om te geven of om te krijgen. 
Informeer bij ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tiggelaven Groen & Decoratie 
 
Raymon & Karin 
 


