
 

 
Kunst aan Huis Open-Atelierroute Leidschendam Voorburg 2018 
 

Inschrijfformulier 
 
S.v.p. duidelijk en volledig invullen. Mailen uiterlijk 31 maart 2018 naar Jolanda van Elst,  jc.vd.elst@planet.nl  of stuur op naar 

Prinses Margrietlaan 21, 2273 AG Voorburg. Beeldmateriaal kan alleen digitaal per mail worden gestuurd. Na ontvangst van je 

betaling ontvang je een definitieve bevestiging van inschrijving. 

Gegevens deelname 
 
Ik doe mee als: (aankruisen wat  van toepassing is) 

o Deelnemer met locatie (€35) 
o Ik deel een locatie (€ 25) 
o Ik zoek nog een locatie 

 
Ik doe mee op:  (aankruisen wat van toepassing is) 

o Beide dagen 
o Alleen op 16 juni 2018  
o Alleen op 17 juni 2018  

 

Gegevens deelnemer 
 
Man/vrouw   :________________________________________________ 
 
Voor- en achternaam  :________________________________________________ 

 
Naam atelier (indien van toeapssing) :________________________________________________ 
 
Expositieadres   :________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats :________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:______________________    Mobiele nummer  :____________________ 
 
Emailadres    :______________________    Eventuele website:____________________ 
 

Soort getoonde beeldende kunst (meerdere keuzes mogelijk) 
o Schilderen 
o Keramiek  
o Beeldhouwen 
o Fotografie 
o Sieraden 
o Anders, namelijk:_________________________________  

 
Korte omschrijving van je werk en/of jezelf (max. 100 woorden): 

 

mailto:jc.vd.elst@planet.nl


Beeldmateriaal 
o Ik stuur per separate mail een foto van mijzelf of werkplek en 6 foto’s van mijn werk 
o Ik geef toestemming om beeldmateriaal van mijn website af te halen. 

 

Betaling 
 
Ik betaal de deelnamekosten per heden op bankrekeningnummer NL11 ABCD 1111111111 t.n.v. Jolanda 
van der Elst 
 
Datum:__________________________    Handtekening:_____________________________ 
 
 

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden: 
 
• Je neemt deel aan de ‘Kunst aan huis’- route op zaterdag 16 en/of zondag 17 juni 2018 van 11 – 17 uur 
• Deelname aan ‘Kunst aan huis’ bedraagt voor een hoofddeelnemer met eigen locatie € 35. Hiervoor ontvang 

je een A3 raamposter, flyers, een routekaart. Daarnaast vermelding op de routekaart en de website. Je 
inschrijving is pas akkoord zodra je – na betaling – de definitieve bevestiging hebt ontvangen. 

• Deelname aan ‘Kunst aan huis’- route bedraagt voor een deelnemer zonder eigen locatie maar die een 
locatie deelt € 25. Hiervoor ontvang je (via het locatieadres) flyers en een routekaart. Daarnaast vermelding 
op de routekaart en de website. Je inschrijving is pas akkoord zodra je – na betaling – de definitieve 
bevestiging hebt ontvangen. 

• Er mag geen kunst worden vertoond, dat als aanstootgevend dan wel discriminerend kan worden ervaren. 
• Deelnemers zorgen zelf voor de inrichting van hun locatie/expositieruimte. 
• Deelnemers bepalen zelf of zij hun werken willen verkopen. De organisatie vraagt geen commissie over het 

verkoopbedrag. 
• De organisatie van de Open-atelierroute kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of 

verlies van kunstwerken. 
• Hoofddeelnemers met locatie dienen gevestigd te zijn in Leidschendam-Voorburg. 

 
 
 


