
Algemene voorwaarden cursus / workshop inschrijving

Inschrijving
Door het inschrijven verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen daarom uitsluitend na overleg onderling worden 
geruild.
Indien de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig indien de minderjarige 
deze verplichting niet nakomt. Zij dienen de inschrijving via mede ondertekening van het inschrijfformulier te 
conformeren.
De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus/workshop, 
tenzij anders vermeld. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, of het maximum wordt 
overschreden, wordt u in overleg geplaatst op een andere datum.  Indien er geen passende datum is wordt de 
inschrijving ongedaan gemaakt.

Annulering
Annulering van je inschrijving kan uitsluitend schriftelijk per email. De annulering geldt pas wanneer deze per 
email door Fred van Laarhoven fotografie is bevestigd.
Tot 3 weken vóór aanvang van de cursus/workshop kun je je schriftelijk afmelden zonder dat je het cursusgeld 
bent verschuldigd. Er zullen wél administratiekosten worden berekend van € 27,50.
Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht het volledige cursus-/workshop geld te betalen.
Het is niet toegestaan een ander in jouw plaats te laten deelnemen aan een cursus.

Restitutie
Gehele of gedeeltelijke verhindering van de deelnemer geeft géén recht op restitutie. Bij verhindering onzerzijds 
zal een cursus les kunnen worden verplaatst, zonder dat hiervoor restitutie verleent zal worden. Bij het niet door 
kunnen gaan van de complete cursus/workshop, zal uiteraard wel restitutie plaatsvinden. Bij alle cursussen wordt
in de planning één extra dag gereserveerd die gebruikt kan worden ingeval van uitval van de docent. Deze dag is 
altijd aansluitend op de cursusdata.

Betalingen
Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, echter altijd vóór aanvang van de 
cursus/workshop. U ontvangt de factuur als zeker is dat de cursus door zal gaan / voldoende inschrijvingen heeft.

Algemeen
Fred van Laarhoven fotografie behoudt zich het recht voor een cursus/workshop te annuleren indien er 
onvoldoende inschrijvingen zijn. 
Bij verhindering van de docent wordt de cursusles/workshop per email dan wel telefonisch of SMS-bericht 
afgelast. Alles zal in het werk worden gesteld dit tijdig te laten weten.
Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden door middel van een e-
mailbericht of, indien op de dag zelf, telefonisch.

Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Fred van Laarhoven fotografie is niet aansprakelijk voor 
schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Het is mogelijk dat er tijdens een cursus/workshop of activiteiten foto’s worden gemaakt door de docent. Deze 
foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of website. Mocht je hiertegen 
bezwaar hebben dan kun je dit aan de fotograaf kenbaar maken dat je niet gefotografeerd wenst te worden.
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