
INSCHRIJFFORMULIER STICHTING ATELIERS MAASTRICHT

PERSONALIA KUNSTENAAR
(a.u.b. invullen in blokletters)

FAMILIENAAM

VOORNAMEN

GEBOORTEDATUM

ADRES

POSTCODE  WOONPLAATS

TELEFOON

E-MAILADRES

gEEN KUNSTOPLEIdINg
Heeft u geen kunstopleiding afgerond, en bent u wel professioneel werkzaam, dan kunt u ook ingeschreven worden. 
U dient dan uw artistieke activiteiten aan te tonen d.m.v. een c.v.: hierop vermeldt u zaken als tentoonstellingen, sti-
pendia, prijzen, publicaties, opdrachten, beroepserkenning door beroepsvereniging e.d. Denk ook aan (kopieën van) 
folders, recensies, uitnodigingen, etcetera. Ben zo volledig mogelijk! Op www.sam-ateliers.nl/inschrijven vindt u een 
document met meer informatie over de procedure van inschrijving en toewijzing.

EINdExAmENKANdIdATEN KUNSTOPLEIdINgSINSTITUTEN
Bent u eindexamenkandidaat aan een HBO-kunstopleidingsinstituut en kunt u hiervan een door de academie  
ondertekend bewijs overleggen (meezenden), dan kunt u bij wijze van voorinschrijving op de wachtlijst van SAM 
geplaatst worden.

1

WEBSITE

KUNSTOPLEIDING

DISCIPLINE

PLAATS VAN OPLEIDING

DIPLOMA BEHAALD IN

Om ingeschreven te kunnen worden is het belangrijk een kopie van het diploma bij te voegen!

GEEFT U SAM TOESTEMMING UW E-MAILADRES TE GEBRUIKEN 
VOOR HET TOESTUREN VAN ONZE NIEUWSBRIEF?
Via onze nieuwsbrief informeren we u met nieuws over SAM, onze projecten en aanverwante zaken.

Ja Nee 
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WILT U EEN ATELIER, EEN ATELIERWONINg, 
OF BENT U gEINTERESSEERd IN BEIdE?
Atelier

Atelierwoning

Beide

(Met deze vraag wil SAM een beeld vormen van de behoefte aan atelierwoningen. Wij hanteren echter geen aparte inschrijving voor 
atelierwoningen.)

BESCHIKT U OVER EEN ATELIER?

Ja Nee (indien nee kunt u vraag 4 overslaan) 

HUIdIg ATELIER
BESCHRIJVING EN HUURPRIJS PER MAAND, INCLUSIEF ENERGIE EN BELASTINGEN

gEWENST ATELIER 
GROOTTE, HOOGTE, VOORzIENINGEN, BEGANE GROND, KRACHTSTROOM E.D.

mAxImALE HUURPRIJS 
PER MAAND, INCLUSIEF ENERGIE EN BELASTINGEN 

BENT U OOK gEINTERESSEERd IN EEN TIJdELIJK ATELIER?
Ja Nee 

WILT U IN PRINCIPE EEN ATELIER dELEN 
mET EEN ANdERE KUNSTENAAR?
Ja Nee

2

3

4

5

6

7

8



BENT U BEREId ZELF/OF SAmEN mET ANdEREN 
(VER)BOUWINgSWERKZAAmHEdEN TE VERRICHTEN?
Ja Nee 

gEBRUIK VAN HET ATELIER
BESCHRIJVING WERKzAAMHEDEN; GEBRUIKTE APPARATUUR

OPmERKINgEN

dATUm HANdTEKENINg

Alleen formulieren die volledig zijn ingevuld en ondertekend en daarnaast zijn 
voorzien van alle gevraagde informatie, worden in behandeling genomen. 
Wij ontvangen het formulier graag per post retour; gelieve niet te e-mailen!

Stichting Ateliers Maastricht

adres: Achter de Barakken 31A, 6211 RZ  Maastricht • telefoon: 043-3614561 • fax: 043-4084161
e-mail: info@sam-ateliers.nl • internet: www.sam-ateliers.nl • k.v.k.: 41078548 • NL 10 RABO 0132 6760 87
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