
Veel gestelde vragen 

Waar vinden de workshop plaats? 

De workshops worden gegeven in een van de workshopruimte van wooncentrum De Gorselaar in 

Purmerend. Adres: Beatrixplein 209 te Purmerend. De locatie bevindt zich tegenover het centraal 

station van Purmerend. Hier stoppen zowel treinen als bussen. Daarnaast is er voldoende (betaalde 

én onbetaalde) parkeermogelijkheid in de omgeving. Je kunt dus ook prima met de auto komen.  

Wat zijn de tijden van de workshops? 

De dagworkshops starten om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. Uiteraard kun je op elk gewenst 

moment vertrekken. Je mist dan mogelijk wel een deel van de workshop. 

Welke materialen gebruiken we? 

We werken alleen met hoogwaardige kunstenaarsmaterialen. Dit zodat je thuis nog lang kunt 

genieten van je gemaakte kunstwerk. Zo werken we tijdens de workshop ‘Print Print Print’ alleen met 

echte gelli plates van het originele merk Gelli Arts. We werken bij alle workshops met acrylverf van 

het merk Amsterdam. Deze verf is van goede kwaliteit en heeft diverse prachtige en heldere kleuren. 

We werken met mooie stempels en stencils, onder meer van merken/designers als Carabelle Studio, 

Tim Holtz, Dina Wakley, Dyan Reaveley en StencilGirl. Daarnaast zijn ook alle andere benodigde 

materialen, zoals papier, lijm, kwasten, stiften, stempelinkt en potloden van goede kwaliteit.  

Hoeveel deelnemers kunnen meedoen aan de workshops? 

Een dagworkshop gaat door bij 6 deelnemers. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Houd 

voor data en informatie mijn website: www.madebydamiet.nl in de gaten. Je kunt ook zelf een 

workshop initiëren, wanneer je 6 tot 8 deelnemers bij elkaar brengt. 

Wat is wel en niet inbegrepen bij de prijs van de workshops? 

Bij de prijs van de dagworkshops zijn alle materialen waarmee we werken inbegrepen. Natuurlijk zijn 

er tijdens de workshop ook koffie, thee, water en versnaperingen aanwezig. Je lunch mag je zelf 

meenemen. Er zijn een bakker, supermarkt en een snackbar om de hoek waar je iets kunt halen. 

Wat neem je zelf mee naar de cursus? 

Een (oude) föhn om zo nodig tussentijds of aan het einde van de dag je werk te drogen. Een 

creditcard/bankpasje/bibliotheekpasje dat je niet meer gebruikt. Hiermee kun je patronen maken op 

je gelli plate en je collages goed strak lijmen. Een oud schort/overhemd om je kleding te beschermen. 

Hoe betaal je? 

Twee weken voorafgaand aan de cursus krijg je van mij een mail met informatie over de betaling van 

je cursusgeld. Je maakt het geld over naar mijn rekening. Pas wanneer ik je betaling binnen heb, is je 

plaats bij de cursus gereserveerd. Het is voor mij belangrijk dat ik het cursusgeld een week voor 

aanvang van de cursus ontvang, zodat ik alle materialen kan inkopen.  

Zijn restitutie en betaling in termijnen mogelijk? 

Helaas is restitutie van het cursusgeld, door de hoge materiaalkosten, niet mogelijk. Wanneer de 

cursus, vanwege te weinig inschrijvingen, verlaat start of vervalt, is uiteraard volledige restitutie van 

het cursusgeld mogelijk. 

Ik weet genoeg. Hoe kan ik me inschrijven?  

http://www.madebydamiet.nl/


Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op mijn website www.madebydamiet.nl. Daarnaast 

kun je mij ook mailen of bellen: info@madebydamiet.nl / 06-33974821 
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