Regels/voorwaarden naailessen
De naailessen worden gegeven van augustus/september tot juni/juli. Tijdens de
schoolvakanties wordt er in principe geen les gegeven. Instromen kan op ieder gewenst
moment. Een groep bestaat uit maximaal 6 personen.

Lesprogramma:
Je leert alle vaardigheden die nodig zijn om van een lap stof een kledingstuk of iets anders
te maken. Er is geen vooropgezet lesprogramma. Uitgangspunt is dat het erg leuk is om zelf
kleding te maken op een gezellige en ontspannen manier, op een tempo wat bij je past.
Er wordt gewerkt met bestaande patronen uit Knip, Burda en Knippie hiervoor hoef je zelf
niet te zorgen, Steek voor Steek heeft hierop een abonnement. Ook eigen (goed kloppende)
patronen kunnen worden meegenomen.
De cursisten zijn niet ingedeeld op niveau, er wordt individueel les gegeven.

Materialen:
Iedereen zorgt zelf voor de materialen. Er zijn verschillende fournituren ook aan te schaffen bij
Steek voor Steek deze worden op de eerstvolgende nota genoteerd.
Per groep zijn er naaimachines beschikbaar. Een eigen naaimachine meenemen is uiteraard
geen probleem. Ook kun je gebruik maken van de lockmachine. Het garen hiervoor kan
gebruikt worden van Steek voor Steek.

Starterspakketje:
Als je nog geen naaibenodigdheden hebt, kun je een starterspakketje aanschaffen. Het pakket
bevat naalden, spelden, kleermakerskrijt, rijggaren, centimeter en een tornmesje. (€ 11,50)

Kosten en betaling:
Een naailes duurt 2 uur en kost € 11,- per les. Er wordt alleen betaald door middel van een
automatische incasso. Het geld wordt in principe afgeschreven in de eerste week van de
nieuwe maand.
Voor het betalen via een automatische incasso dien je een formuliertje in te vullen en je
handtekening te zetten.
Als er 3 lessen in een maand vallen worden er 3 betaald, vallen er 4 of 5 in de maand dan
worden er 4 of 5 betaald.
Als je halverwege de maand instroomt houdt dat in dat je de resterende lesdagen van die
maand betaalt.
Opzeggen van de naailessen gebeurt schriftelijk (per mail) voor de 1e les van de nieuwe maand.

Inhalen:
Mocht je een keer een les moeten missen dan is er beperkt de mogelijkheid deze in te halen,
maar altijd in overleg! Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Lessen worden minimaal
2 uur van tevoren afgemeld.
De in te halen lessen dienen in het lopende cursusjaar te worden ingehaald. Inhaallessen die
aan het einde van het cursusjaar niet zijn ingehaald komen dan te vervallen. Bij opzegging van
de naailessen vervallen alle inhaallessen.

Een eerste les:
Meestal ben je de eerste les vooral bezig met uitleg van de naaimachine, een beetje stofkennis
en het overnemen en lezen van een patroon en uitleg van een stoflegging. Verder worden wat
naaioefeningen geoefend voor beginners om met de naaimachine kennis te maken.

Bij vragen kun je altijd bellen:
06-27028299
of mailen: info@steek-voor-steek.nl
Steek voor Steek
Oosterhoutseweg 73a
4941 WX Raamsdonksveer

