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Kosten 
€ 311,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

Ook ad-hoc mogelijk! Kosten: €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

 

De themadagen worden aangeboden door: 

Anja 
Regio: Gelderland 
Groep: onder- /midden- /bovenbouw 

 
Thema: Droomhuis 
Doel van de themadag is niet alleen het plezier hebben van het ontwerpen van je eigen droomhuis ook is 
het de bedoeling om een en ander op een speelse manier te leren en ontdekken.  
Kleur - Logica - Ruimtelijk inzicht - 2 en 3 Dimensionaal – Observeren - Fantasie / creativiteit - Rekenen / 
berekenen - Materiaal - Tekenen / schetsen 
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Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang: 

Kosten per themadag € 311,75 en voor een ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) €336,75 
(inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd 
een geldige VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Geen bevoegde docenten, de themadag-verzorg beschikt wel over 
ervaring om alleen voor een groep te staan 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de 
aanbieder.   

KVK aanbieder 76878732 

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur 
voor aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit 
de aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we 
kijken naar de mogelijkheid voor een nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor 
een hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden 
voor een groep in de ochtend en een andere groep in de middag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 


