Aanmelding P’Arts Ateliers
versie 1 oktober 2007
Alleen een geheel ingevuld formulier wordt in behandeling genomen.
Achternaam:

Voorletters:

Voornaam:

Geb.datum:
Geb. plaats:

Straat woonadres

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Mobiel: 06-

email

Beeldende kunst discipline(s):
BK-opleiding/cursus (naam, richting en plaats)

Laatste expositie(s) (locatie-plaats) of
opdrachten (naam opdrachtgever)

Jaartal

soort expositie of opdracht

afgerond
ja/nee

periode

Kunt u markeren in welke categorie van BK-beoefening het best bij u past:
A
B
C
D
E

BK-beoefening is hoofdberoep (waarvan ook financieel afhankelijk)
BK-beoefening is hoofdberoep (naast ander beroep tbv extra inkomsten)
BK-beoefening is 2e - beroep
BK-beoefening is professionele activiteit in vrije tijd
BK-beoefening is....................................................................... (zelf invullen)

Hoeveel uur per week wilt u gemiddeld (excl. vakanties) van het atelier gebruik maken. Markeer
het van toepassing zijnde antwoord:
A
B
C

minder dan 4 uur
5-10 uur
11 – 16 uur

D
E
F

17 - 24 uur
25 - 32 uur
33 uur of meer

Wat is de reden dat u een atelier zoekt:

P’Arts Ateliers beschikt op dit moment alleen over atelierruimte die tijdelijk beschikbaar is. Kunt
u markeren wat de kortste huurperiode is die voor u nog interessant is:
A
B
C

half jaar
6-9 maanden
10-12 maanden

D
E
F

Hoeveel M2 atelierruimte hebt u minimaal
nodig:

1 - 1,5 jaar
1,5 - 3 jaar
Alleen permanente ruimte is interessant
Zijn er nog speciale eisen, zo ja welke:

- M2 :
Maakt u gebruik van apparatuur die om speciale voorzieningen vragen door b.v. gewicht,
energieverbruik etc.. Wilt u omschrijven wat evt. bijzonder apparatuur is.

Wat is de huurprijs (€ per m2/maand) die u maximaal wilt of kunt besteden?
€

per M2/maand (inclusief energie)

.............
Kunt u aangeven hoeveel liter snel brandbare stoffen u maximaal en gemiddeld in uw atelier
hebt (verf, terpentine etc.)
Aantal liter maximaal:
Aantal liter gemiddeld:
Datum en plaats

Handtekening

Stichting P’Arts ontvangt het aanvraagformulier bij voorkeur digitaal.
- email: secretaris@stichtingparts.nl

