
Vereniging A.K.E. (Amateur Kunstenaars Emmen) 

Inschrijfformulier cursusjaar 2022-2023,  (SVP het gehele formulier inleveren) 

Optie 1: Cursuscode……………………………Naam cursus…………………………………………………………… 

Optie 2: Cursuscode……………………………Naam cursus……………………………………………………..……. 

 

Voornaam………………………………….Achternaam…………………………………………………………………………. 

Geslacht M/V*     Geb.datum……………………………………………….……. 

Straat…………………………………………………………………………………………………………..………….huisnr…….… 

Postcode………………………Plaats………………………………………………………………………….……. 

Telefoonnummer………………………………………………Mobiel……………………………………………………………. 

Ibannummer………………………………………………Bic………………../Incassant ID NL98ZZZ400450370000 

Ten name van………………………………………………………………………..………………………………………………….. 

Emailadres………………………………………………………………………………………………@................................. 

Datum…………………………Handtekening………………………………………………..…… 

Door in te schrijven verbindt u zich, aan de gehele cursus/vrijwerkgroep en  

bent u het volledige cursusgeld/vrijwerkersvergoeding inclusief het lidmaatschapsgeld verschuldigd. 

Door ondertekening van dit formulier machtigt u A.K.E. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusgeld/ 

lidmaatschapsgeld van uw rekening af te schrijven, in 1 of 2 keer zoals door u aangegeven en uw bank om doorlopend een bedrag af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van A.K.E. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 

Cursus Betaal in 1x in okt  

Ja  /  nee* 

Betaal in 2 x in okt en jan. 5,00 extra i.v.m. 

administratiekosten 

ja  /  nee* 

Edelsmeden 24 lessen € 426,00 1 x €231,00 en 1 x €200,00 

Keramiek 24 lessen € 380,00 1 x €208,00 en 1 x €177,00 

Boetseren 24 lessen € 360,00 1 x €198,00 en 1 x €167,00 

Overige cursussen 24 lessen € 360,00 1 x €198,00 en 1 x €167,00 

Aquarel 18 lessen  € 285,00 1 x €160,50 en 1 x €124,50 

De bovenstaande bedragen zijn inclusief het lidmaatschap (€36,00) en de kosten voor koffie en thee 
Vrijwerken 
Ik neem deel aan de volgende vrijwerkgroep(en) 

Naam groep: 
 
………………………………………….. 

Ja/Nee* 
 
12 x = € 54,00  

Ja/Nee* 
 
20 x = € 90,00  

Ja/Nee* 
 
40 x = € 180,00  

Modeltekenen op zaterdag Ja/Nee* 
10 x = € 195,00  Dit is €45,00 huur etc gebouw en €150,00 voor modelkosten. 

Deze bedragen zijn exclusief het lidmaatschap €36,00 en inclusief de kosten voor koffie en thee, 
bij minimaal 8 deelnemers. 

Ja  /  nee* 10 lessen worden betaald via “Doe mee” van uw  gemeente …………………. 
De overige lessen moet u zelf betalen en worden automatisch afgeschreven. 

Ja  /  nee* Ik volg geen cursus, blijf lid. €36,00 wordt automatisch afgeschreven in oktober 
 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is   LID nummer:…………………………(administratie) 

Emmen d.d………………………………………….  Handtekening ……………………………………………. 

Deponeren in de groene brievenbus in de gang van het ake atelier Heidelaan 16  of 

opsturen naar: Secretaris A.K.E., Kuifmees 63, 7827 BL Emmen (secretarisake@gmail.com) 

Hoe bent u in aanraking gekomen met A.K.E. via: □ Website, □ cursusboekje, □ familie/kennissen, □ overige 

………………………………………….. 



Bezoekadres atelier: Heidelaan 16, 7822 CE Emmen 

 

 
 
Betreft: Informatie betreffende privacy policy. 
 
 
 
Beste nieuwe AKE leden, 
 
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wetgeving die de in 2011 ingevoerde Wet 
bescherming persoonsgegevens vervangt. 
 
De AKE houdt allerlei gegevens bij van de leden van AKE. De gegevens die wij bijhouden zijn: 
-Naam, geboortedatum, adres, postcode , woonplaats, telefoonnummers, bankrekeningnummers en 
mailadressen. 
Deze gegevens worden bijgehouden door de secretaris en/of penningmeester. 
Alle boven genoemde gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zijn alleen 
inzichtelijk voor de secretaris en penningmeester. 
 
-Toestemming voor foto’s gemaakt door derden bij exposities? 
-Foto’s ake leden gebruiken op Social Media in het kader van AKE kunstmarkt, Opendag en exposities. 
 
Hierbij verklaar ik wel/geen* toestemming te geven voor bovenstaande. 
Indien u geen toestemming geeft, kunt u dus niet meer mee doen met de exposities van AKE. 
 
 
Voor akkoord getekend, 
 
 
Naam:……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Geboortedatum: ………………………………………….. 
 
 
Handtekening:………………………………………………………………….. 
 
 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
-De voor akkoord getekende verklaring, kunt sturen naar: 
Secretaris AKE, Kuifmees 63, 7827 BL Emmen 
of deponeren in de groene brievenbus in het AKE gebouw  


