WORKSHOPS INVULFORMULIER
Een workshop van HetVindingrijk? Met veel plezier!
Om een correcte inschatting te geven, gelieve dit formulier terug te sturen naar hallo@hetvindingrijk.be

GEGEVENS ORGANISATIE
Naam _____________________________________________________________________________

□

□

Bedrijf
Ja, BTW _________________________
Nee
Adres _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefoon ___________________________________ GSM __________________________________
Email _____________________________@_______________________________________________

DATUM
Gewenste datum ____________________________________________________________________
Flexibel

□ Ja, andere mogelijkheid __________________________________________ □ Nee

DUUR

□ 1u □ 2u □ 4u □ Volledige dag
LOCATIE
Adres _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Let op! We boren en we zagen al eens graag, dus onze workshops kunnen al eens voor wat stof en
lawaai zorgen.

LEEFTIJD

□ Kinderen < 8 jaar □ Kinderen > 8 jaar □ Jongeren > 14 jaar
□ Volwassenen □ Senioren □ Mix ________________________
AANTAL
aantal deelnemers _____
aantal groepen _______ aantal deelnemers per groep ________________

□ op inschrijving □ vrije toegang
TEAM of BEGELEIDING

□ Evy zelf (tot 10 personen) □ Evy + Team (vanaf 10 personen) □ Team zonder Evy
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ONTWERP

□ Vaste workshop

□ tafellampje uit strips
□ vaas uit leerrestjes
□ bureaulampje uit bezemsteel en fietslamp

□ Op maat ontworpen - ontwikkel een ontwerp op uw vraag, met uw product, etc.
Je vraag of suggestie __________________________________________

MATERIAAL
al het nodige materiaal voor elke deelnemer om na afloop een waardevol zelfgemaakt object mee
naar huis te kunnen nemen (vb. fietslamp, leerrestjes, bezemsteel, etc.)

□ voorzien door HetVindingrijk

□ voorzien door organisatie

GEREEDSCHAP
gereedschap (o.a. schuurmachine, boormachine, zaagmachine, zaagblad, werkbankje, scharen,
meetlatten, lijmpistool, breekmes, striptang etc.)

□ voorzien door HetVindingrijk

□ voorzien door organisatie

OPBOUW | AFBRAAK | OPSTELLING WORKSHOPRUIMTE

□ voorzien door HetVindingrijk

□ voorzien door organisatie

Indien gereedschap voorzien wordt door HetVindingrijk, zorgen wij ook voor opbouw, afbraak en
opstelling

COMMUNICATIE
Optioneel kunnen we voor social media content zorgen voor jullie website, persbericht, etc.

□ Fotograaf
□ Videoreporter
EXTRA
Heb je extra vragen of opmerkingen, stel ze gerust!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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