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INSCHRIJFFORMULIER
Workshop KLEUR EN VERKOOPSTYLING
Training:

Workshop Kleur en Verkoopstyling.

Docent:

Ingrid van der Aa, oprichter en eigenaar Styling Concepts Group,
kleurdeskundige.

Data 2021:

6 februari, 20 maart, 24 april, 29 mei.

Tijd:

13.30 – 16.30 uur.

Locatie:

Hotel De Witte Bergen, Eemnes (U).
Kijk voor de locatie bij KALENDER op de LNV website.

Cursusprijs:

LNV leden: € 97 ex btw
Niet LNV leden:
€ 197 ex btw, inclusief Interior Color Wheel
Optioneel aan te schaffen:
- Interior Color Wheel € 25 ex btw
- Sikkens Wittenwaaier € 30 ex btw
- Sikkens 4041 Color Concept kleurenwaaier € 45 ex btw
Voor alle deelnemers inclusief: manual, koffie, thee en versnaperingen

Aantal cursisten:

minimaal 4 - maximaal 10

Je leert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de theorie van het ACC kleursysteem.
wat primaire, secundaire en tertiaire kleuren zijn en wat het verschil is tussen helder en gedempt en koel
en warm.
hoe het komt dat sommige kleurencombinaties een harmonieus geheel laten zien en andere een
onprettig en onrustig beeld geven.
te zoeken naar harmonie.
hoe het komt dat kleuren veranderen in verschillende kleuromgevingen.
het effect van kleur binnen verkoopstyling: welke kleuren bij voorkeur wel en welke niet te gebruiken.
kleuren bewust toe te passen, in plaats van af te gaan op je 'kleurgevoel'.
wat complementaire kleuren zijn en hoe je deze binnen verkoopstyling gebruikt. Het unieke Interior
Color Wheel is hiervoor een onmisbaar tool. Tijdens de cursus gaan we hiermee oefenen.
dat neutrale kleuren voor verkoopstyling niet altijd beige, grijs of wit zijn. We gaan aan de slag met een
eveneens onmisbaar 'gereedschap' binnen verkoopstyling: de wittenwaaier.
de oefeningen: tijdens de workshop oefenen we met kleurenwaaiers, stoffen en vloerdelen.

Wil je je geheugen opfrissen, of nog beter leren omgaan met kleur binnen het vakgebied van verkoopstyling?
Schrijf dan in voor de Workshop Kleur en Verkoopstyling.
Kleur heeft een enorme impact en is vaak bepalend voor de verkoop van een woning. Kleurimpressies doen
onbewust hun werk!
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Ondergetekende schrijft in voor:

Workshop KLEUR EN VERKOOPSTYLING
*

DATA 2021:

6 februari - 20 maart - 24 april - 29 mei

PRIJS CURSUS:

LNV lid, € 97 ex btw *
niet LNV lid, € 197 ex btw, inclusief Interior Color Wheel (ter waarde van € 25 ex btw) *

* omcirkelen wat van toepassing is
LNV:

O

LNV lid

O NIET LNV lid (aankruisen wat van toepassing is)

NAAM:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEL:……………………………………………E-MAIL…………………………………………………………................................

Datum:…………………………………………Plaats:…………………………...............................................................

HANDTEKENING …………………………………………………………

Aanmeldformulier retour: uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus.
Aanmeldformulier scannen en mailen naar:
info@stylingconceptsgroup.nl
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus
Voorwaarden:
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde binnenkomst inschrijfformulieren. Bij volinschrijving wordt cursist de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan de eerstvolgende Workshop Kleur en Verkoopstyling op een nader te bepalen tijdstip.
Na ontvangst van het compleet ingevulde aanmeldformulier ontvangt deelnemer een bevestiging per e-mail en de factuur. Het totaalbedrag
inclusief BTW dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training.
Rekeningnummer IBAN: NL13INGB0004760352, BIC: INGBNL2A, t.n.v. Styling Concepts Group, Den Bosch.
In geval van ziekte van de trainer wordt in overleg een nieuwe trainingsdatum vastgesteld. In geval van ziekte van cursist heeft
deze het recht een vervanger te sturen of deel te nemen aan de eerstvolgende Workshop Kleur en Verkoopstyling.
Annulering is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training. Na deze datum is annuleren niet mogelijk. In dat
geval kan geen restitutie van het trainingsbedrag plaatsvinden. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, behoudt SC Group zich het recht voor
de Workshop cursus Kleur en Verkoopstyling te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. Deelnemer wordt hier tijdig van
op de hoogte gesteld.
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