Prijslijst cursus seizoen 2019/2020
Leerjaar 1: ambachtelijk meubelmaken
Niveau 1: duivelsknoop, houten hamer, voetenbankje,
10 dagdelen, kosten:
Niveau 2: een sleutelkastje,
10 dagdelen, kosten:
Niveau 3: een keukentrapje,
10 dagdelen, kosten:
Niveau 4: een houten koffertje,
10 dagdelen, kosten:

€ 465,- +
€ 465,- +
€ 465,- +
€ 465,- +

€ 60,- materiaal =
€ 95,- materiaal =
€105,- materiaal =
€125,- materiaal =
Totaal

€
€
€
€
€

525,560,570,590,2.245,-

Deze 4 niveaus zijn los van elkaar te volgen of als leerjaar. Bij het leerjaar ontvang je een korting en een map met de theorie van de
stof die we behandelen, 4 x een evaluatiemoment indien gewenst en aan het eind een certificaat van deelname. Kosten voor het
leerjaar zijn € 2.165,-. (bij betaling in 1 x vooraf , bij betaling in 4 periodes betaal je de losse cursus prijzen)
Extra les leerjaar 1:
Een extra les buiten de 10 weken om kost € 50,- per les.

Leerjaar 2: Specialisaties en techniek
1. Tekenen, rekenen en constructie:
5 dagdelen. Kosten: € 335,- inclusief materiaal en syllabus.
2. Fineren:
5 dagdelen. Kosten: € 375,- inclusief materiaal en syllabus.
3. Elektrisch handgereedschap:
9 dagdelen. Frezen, zagen, schuren, dominofrees en 2 werkstukken maken: Een snijplank en schommelstoel. Kosten € 590,- + €
125,- materiaal = €715,4. Kijk op hout, lak, lijm en schroeven:
3 dagdelen. Kosten : € 265,- inclusief kistje met set houtstalen (twv €35) en syllabus.
5. SketchUp :
3 dagdelen. Kosten : € 235,- Boek optioneel zelf bestellen: Marian van Olst “3D-tekenen met SketchUp” (ISBN9789043036542) €22,50
6. Plaatmateriaal en meubeltechnieken:
7 dagdelen. Kosten: € 635,- incl. syllabus, theoretische begeleiding en 1 werkstuk: een kastje met deurtje en laatje
7. Beitel slijpen:
1 dagdeel. Het is handig om ook je eigen beitels mee te nemen en te slijpen. Kosten : € 75,- .
8. Stationair machine training:
3 dagdelen. Kosten: €335,- inclusief syllabus en materiaal voor werkstuk

Leerjaar 2: kosten specialisaties en techniek
Dit leerjaar bestaat uit het volgen van alle bovengenoemde specialisaties. Aan het eind van Leerjaar 2 krijg je een certificaat van
deelname. Kosten: cumulatief van alle specialisaties: € 2.970- of eenmalig € 2.890,-

Leerjaar 3 (Proeve van Bekwaamheid):
Je maakt een werkstuk in overleg met de cursusleider. Je dient wel alle cursus niveaus te hebben doorlopen van Leerjaar 1 en alle
modules van Leerjaar 2 (individuele uitzonderingen mogelijk in overleg). Minimaal 10 lessen. De groepsgrootte is 4 personen. De
prijs voor 10 dagdelen is € 575,- exclusief materiaal. Het benodigde materiaal wordt bij levering ervan in rekening gebracht. Aan het
einde van Leerjaar 3 ontvang je na evaluatie een getuigschrift.
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