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 Masterclass Traditioneel Handgraveren BASIS                                
door Jacqueline Jimmink 

In de 3 daagse Masterclass Handgraveren Basis krijgt u een inleiding 

tot het graveren met de hand op metaal. U leert het gereedschap, 

de graveersteker, gebruiksklaar maken en slijpen. Vervolgens leert u 

diverse basis graveertechnieken aan op vlakke koperplaat. U legt 

een stevige basiskennis om zelfstandig thuis verder te kunnen. 

Mogelijk hierna om vervolgmodules te volgen. 

Detail cursusinhoud: 

 Theorie slijpen, 

 Theorie werkhouding, 

 Theorie gebruik graveersteker,   

 Theorie graveertechnieken, 

 Praktijk gebruiksklaar maken 

 Praktijk slijpen van 2 à 3 graveerstekers, 

 Praktijk voorbereiden van werkstuk,   

 Praktijk graveerklaar maken van afbeelding voor gravure, 

 Praktijk Afwerking werkstuk. 

       

Voor wie? 

 Voor deze Masterclass Handgraveren Basis is geen 

voorkennis vereist.  

 Iedereen kan deelnemen: geschikt voor jong en oud, 

zowel voor hobbyist als voor professional. 
 

Aantal deelnemers                                                                                                                                                                                                

De masterclass vindt plaats in een kleine groep van maximaal 3 

deelnemers. Daardoor wordt er op een heel persoonlijke manier lesgegeven en krijgt ieder individueel veel aandacht.  

  

Data 2022-2023 

1e dag: Vrij 25 nov of Wo 7 dec 10.00 - 17.00 uur  

2e dag: Za 26 nov of Do 8 dec 09.00 - 16.00 uur  

3e dag: Zo 27 nov of Vr 9 dec 09.00 - 16.00 uur   

 

Locatie 

JMJ Ambachtsatelier Vogelenzang 19 1791 EZ Den Burg TEXEL 

 

Kosten 

 

Voor meer informatie bezoek www.jacquelinejimmink.com of neem contact op:                                       

JMJ Ambachtsatelier Jacqueline Jimmink – tel. (+31) 06.838 217 83 – info@jacquelinejimmink.com 

 

 

UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM:  
twee weken vantevoren (zie opties) 

 

Duur 

3 live dagen, in totaal 18 uren 

 

Elke dag: 1 uur lunchpauze en elk dagdeel koffiepauze 

€ 650,00* incl. 21% BTW, cursusmateriaal, werkboek, lunch, koffie/thee, koek.                    *Dit bedrag bij deelname van 3  personen 

Het cursusgeld is excl. het gereedschapspakket. Dit wordt in overleg aangeschaft en na afloop afgerekend. Dit pakket bevat 

het basis gereedschap wat nodig is om na de cursus zelfstandig thuis te graveren en de aangeleerde kennis verder te oefenen 

en te ontwikkelen.  

Inbegrepen: koper plaat, werkboek met instructies en werkmateriaal, gebruik van ateliermateriaal en -gereedschap, lunch, 

thee, koffie en koek.                                                                                                                                                                         

Zelf meenemen: eventueel een werkjas of schort, eventueel kaploep 

http://www.jacquelinejimmink.com/
mailto:info@jacquelinejimmink.com
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 Masterclass Handgraveren BASIS – 3 dagen                                                  
 

OPTIE A: vrijdag 25 t/m zondag 27 november UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM: A: 11.11.’22 

OPTIE B: woensdag 7 t/m vrijdag 9 december UITERLIJKE INSCHRIJVINGSDATUM: B: 23.11.’22 

Inschrijfformulier                                                                                                                                                                 
Voor- en achternaam / 

Firma: 
 

Adres:  

Postcode + plaats:  

Telefoon (vast en GSM):  

Geboortedatum:  

E-mail:  

Handtekening:  

Datum:  

Ik neem graag deel aan de masterclass en kies optie: (details zie document met tarieven Masterclass) 

⃝ OPTIE A: 25/27 nov                                            ⃝ OPTIE B: 7/9 dec                                             

⃝      OPTIE 1 

Masterclass 

⃝      OPTIE 2 

Masterclass & Logies 

⃝      OPTIE 3 

Masterclass & Logies & Tools 

Op welke manier bent u 
geïnformeerd over deze 
activiteit? 
 

 

Wat is uw motivatie om 
deel te nemen?  
 

 

Wat is/zijn uw 
leerdoel(en)? 
 

 

Dit formulier graag ingevuld en ondertekend opsturen per post naar: JMJ Ambachtsatelier 

Jacqueline Jimmink, Vogelenzang 19, 1791 EZ Den Burg of per e-mail naar: 

info@jacquelinejimmink.com.  

Let op: De cursus is bevestigd bij voldoende deelnemers. In geval van onvoldoende deelnemers 

wordt de cursus, in overleg, bevestigd met aanpassing van het tarief of tijdsduur.  

Uw aanmelding is pas definitief als het inschrijvingsformulier is ontvangen, de factuur gestuurd 

en voldaan is voor aanbetaling twv 250,00 euro. Het totale bedrag cursusgeld van € 650,00, incl. 

21% btw wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus voldaan op bankrekening  

NL63 KNAB 0259 0977 99  t.n.v.  J. Jimmink o.v.v. Factuurnummer. Het bedrag voor het 

gereedschapspakket wordt apart berekend en na afloop van de cursus voldaan. Elektronisch en 

contactloos betalen is mogelijk ter plaatse. 

Door uw inschrijving gaat u akkoord met en verklaart u op de hoogte te zijn van alle in dit 

document van 3 pagina’s beschreven informatie en voorwaarden. Bij vragen of opmerkingen 

kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met JMJ Ambachtsatelier Jacqueline Jimmink 

– tel. (+31) 06.23444297 – info@jacquelinejimmink.com 

mailto:info@jacquelinejimmink.com
mailto:info@jacquelinejimmink.com
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 Voorwaarden en inschrijving cursus 

 

VOORWAARDEN 

Deelname en wachtlijst 

Voor de 3 daagse Masterclass Handgraveren Basismodule geldt een maximum van 3 cursisten. Als de masterclass vol 

is, komt u op een wachtlijst te staan. De cursus is bevestigd bij voldoende deelnemers. In geval van onvoldoende 

deelnemers wordt de cursus, in overleg, bevestigd met aanpassing van het tarief of tijdsduur. 

 

Gemiste les 

Gemiste lessen tijdens een meerdaagse groepscursus kunnen niet ingehaald worden. Op eigen initiatief en kosten 

kan via individuele lessen eventuele gemiste stof alsnog geleerd worden. 

 

Annuleren 

Annuleren is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald tot drie 

weken voor aanvang van de cursus. Wel wordt er dan een vergoeding van € 25,00 administratiekosten ingehouden. 

Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt het reeds betaalde bedrag niet teruggestort en 

cursusgeld van deelnemers die niet aanwezig zijn wordt niet geretourneerd. Dit i.v.m. de voorbereidingen voor de 

cursus en reservering van de ruimte. U kunt zelf een annuleringsverzekering afsluiten. Als u annuleert binnen drie 

weken voor de cursus en zelf een andere deelnemer aanbrengt of als iemand van de wachtlijst uw plaats inneemt, 

kan uw inschrijvingsgeld wel geretourneerd worden.  

VEILIGHEID 

 U werkt in een atelier met machines, vuur en gereedschappen. Het is verstandig om daar met kleding 

rekening mee te houden, u kunt zelf een schort of werkjas meenemen. 

 Een ieder neemt op eigen risico aan de cursus deel en neemt de veiligheidsvoorschriften die in het atelier 

gehanteerd worden in acht. 

 JMJ Ambachtsatelier Jacqueline Jimmink is niet aansprakelijk voor ongevallen die deelnemers overkomen of 

die door toedoen van deelnemers worden veroorzaakt. Uiteraard doen wij er alles aan om het werken met 

gereedschappen, branders en machines zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

AANVULLINGEN 

 Neem uw bril, vergrootglas of hoofdloep mee in geval van onvoldoende zicht. Het is van belang dat u goed 

en helder ziet. 

 INSCHRIJVEN 

 Inschrijving is alleen mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen per post of e-mail. 

 De ondertekende aanvraag dient uiterlijk voor optie A: 11 november of optie B: 23 november 2022 van de 

cursus ontvangen te zijn. 

 Het inschrijfformulier kunt u opsturen naar: JMJ Ambachtsatelier Jacqueline Jimmink, Vogelenzang 19, 1791 

EZ Den Burg of per e-mail naar info@jacquelinejimmink.com. 

 Na bevestiging van uw aanmelding is uw deelname pas definitief als de factuur is toegestuurd, een 

aanbetaling is gedaan en/of het cursusgeld uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus voldaan is op 

bankrekening nummer: NL63 KNAB 0259 0977 99  t.n.v. J. Jimmink . 

 Het bedrag kan overgemaakt worden als de factuur is ontvangen na aanmelding per inschrijfformulier. 

mailto:info@jacquelinejimmink.com

