
 

Workshops in tijden van Corona in de Grafische Werkplaats 
 

• Het aantal deelnemers per workshop vanaf 1 november is 3 personen. Dit is zowel het 
minimumaantal deelnemers als het maximum.  

• Is de workshop vol (je kunt niet meer online reserveren) en je hebt wel belangstelling? Mail 
dan naar info@grafischewerkplaats.nl en vraag dan of je op de reserveringslijst gezet kan 
worden.  

• In geval van ziekte of quarantaine: meld dit zo snel mogelijk, zodat we een vervanger kunnen 
zoeken.  

• Mis je een les wegens ziekte of quarantaine? Je kunt de opstap zeefdruk- of risoles op 
woensdag of vrijdag overdag (9.00-17.00 u. inhalen). Hiervoor kun je per email een afspraak 
maken. 

• Eventueel kunnen we je doorschuiven naar een volgende workshop.  

• We geven het cursusgeld helaas niet retour.  

• Mondkapjes zijn verplicht tijdens een workshop.  
 
We wensen je een fijne workshop in de Grafische Werkplaats! 
 
Team van de Grafische Werkplaats 
info@grafischewerkplaats.nl 
 
Workshops in the times of Corona in the Grafische Werkplaats 

• The number of participants per workshop from November 1 is 3 people. This is both the 
minimum number of participants and the maximum. 

• Is the workshop full (you can no longer book online) and you are interested? Mail to 
info@grafischewerkplaats.nl  and ask if you can be put on the reservation list. 

• In case of illness or quarantine: report this as soon as possible so that we can find a 
replacement. 

• Are you missing a class due to illness or quarantine? You can catch up with screen printing or 
risolesson on Wednesdays or Fridays during the day (9 am-5pm). You can make an 
appointment for this by email. 

• If necessary, we can transfer you to the next workshop. 

• Unfortunately, we do not refund the course fee. 

• Mouth masks are mandatory during a workshop. 
 
We wensen je een fijne workshop in de Grafische Werkplaats! 
 
Team van de Grafische Werkplaats 
info@grafischewerkplaats.nl 
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