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 5 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 5 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. (€ 10,50)

Kosten en betaling:
Een naailes duurt 2 uur en kost € 10,- per les. Er wordt per maand betaald, per overschrijving
op rekeningnummer NL45RABO106491083 ten name van Steek voor Steek o.v.v. je naam en
achternaam en de maand. Het cursusgeld dient dan de eerste week van de nieuwe maand op
de rekening te staan.
Ook is het mogelijk te betalen via een automatische incasso hiervoor 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:
0162-580928
06-27028299
of mailen: info@steek-voor-steek.nl
Steek voor Steek
Oosterhoutseweg 73a
4941 WX Raamsdonksveer

Regels/voorwaarden feestjes & workshops
De leeftijd en de tijdsduur bij de (kinder)feestjes en workshops is slechts een indicatie. Het ene
persoon is creatiever en sneller dan het andere. Jongere kinderen zijn sneller klaar dan oudere
kinderen.

Boeken/reserveren:
Een feestje of workshop wordt per email of telefonisch geboekt.
Houd er rekening mee dat je een feestje op tijd boekt. Zeker 2 weken van tevoren, dit in
verband met levertijd van de leveranciers. Ook in schoolvakanties is er de mogelijkheid een feestje te boeken.
Tip: eerst boeken, dan pas uitnodigingen versturen!
Na het boeken van een feestje of workshop krijg je altijd een bevestigingsmail waarin de
datum, prijs, aantal kinderen, soort feestje, etc. staan vermeld. Pas als je deze mail hebt ontvangen is je feestje of
deelname aan een workshop bevestigd! Aan een feestje dienen minimaal 5 kinderen deel te nemen en maximaal 10.
Als er te weinig inschrijvingen zijn bij een workshop kan het zijn dat deze niet door gaat, je krijgt hierover dan
altijd bericht.

Annuleren:
Annuleren van een boeking kan tot 48 uur van tevoren. Als je later annuleert is Steek voor Steek genoodzaakt 30%
van de kosten bij je in rekening te brengen i.v.m. aanschaf van materialen en vrijgehouden feesttijd.
Bij annulering door Steek voor Steek i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Betaling:
Het overeengekomen bedrag wordt contant betaald voor aanvang van het feestje of de workshop.
Er is helaas geen pinautomaat aanwezig!

Advies:
Voor ieder kind van een kinderfeestje heeft Steek voor Steek een schortje beschikbaar (zonder mouwen!). Er wordt
gewerkt met textiellijm dus oude kleding is aan te bevelen! Geef dit ook door aan de andere feestnummers!

Steek voor Steek is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan op het feestje!

Bij vragen kun je altijd bellen:
0162-580928
06-27028299
of mailen: info@steek-voor-steek.nl

Steek voor Steek
Oosterhoutseweg 73a
4941 WX Raamsdonksveer

