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Wereld van Glas doet er alles aan om veilig en verantwoord  

te werken en goede uitleg te geven in omgaan met glas, lood en 

gereedschappen om prik-, snij- of brandwondjes te voorkomen. 

Daarom worden er tijdens de workshops duidelijke instructies  

gegeven hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.  

Daarbij is jouw medewerking noodzakelijk.  

 

Ik verklaar akkoord te zijn met de volgende afspraken: 

• Ik begrijp en accepteer dat werken met glas en lood enig risico met zich meebrengt. 

• Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de instructies om veilig met glas, lood,  

en gereedschappen te werken.  

• Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor het dragen van de aangeboden veiligheidsbril tijdens het 

werken met glas, lood en gereedschappen. 

• Ik begrijp en accepteer dat het noodzakelijk is om aangeboden eten en drinken gescheiden te 

houden van de werktafel waar met glas, lood en gereedschappen gewerkt wordt. 

 

Mogen we nog een paar vragen stellen? Omcirkel of vul aan welk antwoord van toepassing is:  

• Ik kwam bij Wereld van Glas terecht via: …………………………………………………. 

 

• Wereld van Glas mag beeldmateriaal waar ik op sta gebruiken op website  Ja / nee 

en/of sociale media. 

 

• Wereld van Glas mag mij in de toekomst nieuwsberichten, workshops en  Ja / nee 

aanbiedingen toesturen. 

 

• Ik ontvang toekomstige berichten bij voorkeur via:    Mail:  Ja / nee 

Andere voorkeur nl: …………………………….………………   WhatsApp: Ja / nee 

(max. 1x per maand, géén spam, afmelden altijd mogelijk)   

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………..   

Adres:  ………………………………………………………… Woonplaats:……………………………… 

Mail adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 

(06-) tel.nr: ………………………………………………………………………………………………………. 

Datum van akkoord:………………………………………………………………………………………….  

Printen niet nodig. Invullen (eenmalig) bij aankomst is voldoende. Door inleveren van dit ingevulde 

formulier ga ik akkoord met bovenstaande waarna dit formulier gearchiveerd wordt.  

 

 

Tip: we zijn altijd blij met een review op website          , google        , Facebook           en Instagram! 


