Voorwaarden Cursussen en Workshops Zout Fotografie
De algemene voorwaarden van Zout Fotograﬁe zijn van toepassing op alle fotograﬁe
workshops en cursussen die worden gegeven door Rein Rijke van Zout Fotograﬁe. Met het
boeken van een cursus ga je tevens akkoord met onderstaande speciﬁeke voorwaarden;

1.

Speciﬁeke voorwaarden Cursus & Workshop aanbod;
a. Inschrijving voor een cursus of workshop van Zout Fotograﬁe kan uitsluitend
via de website van Zoutfotograﬁe.nl worden gedaan. Na inschrijving en
betaling via Ideal ontvang je een bevestigingsmail met een bevestiging van je
boeking.
b. Een aantal dagen na inschrijving ontvang je een mail met alle informatie die
van toepassing is op de workshop.
c. Het minimum aantal deelnemers voor een fotoworkshop of cursus bedraagt 3
personen. Wanneer het minimum aantal deelnemers lager is, dan plannen we
in overleg een nieuwe datum in. Je krijgt uiteraard het volledige bedrag
teruggestort als je niet beschikbaar bent voor een nieuwe datum.
d. Een aanmelding kan binnen 2 weken na de inschrijfdatum per e-mail
kosteloos worden geannuleerd.
e. Indien je een cursus of workshop wilt annuleren dan is het onderstaande van
toepassing:
i.
> 14 dagen voor de geplande datum wordt 100% teruggestort
ii.
14 t/m 7 dagen voor de geplande datum wordt 50% teruggestort
iii.
< 7 dagen is terugstorting niet meer mogelijk.
f. Bij extreem slecht weer wordt een fotoworkshop die buiten wordt gegeven
verzet naar een andere datum.
i.
Wanneer een nieuwe datum niet uitkomt zal het betaalde bedrag
worden teruggestort.
g. Rein Rijke van Zout Fotograﬁe is niet aansprakelijk voor materiële schade van
deelnemers die is ontstaan tijdens een workshop of cursus
h. Deelname aan een cursus van Zout Fotograﬁe is op eigen risico.
i.
Deelnemers aan de kitesurf-fotograﬁeworkshop beschikken over een
zeer goede conditie en zijn in het bezit van een geldig zwemdiploma.
ii.
Deelnemers aan de kitesurf-fotograﬁeworkshop realiseren zich dat ze
een risicosport van dichtbij fotograferen. Er bestaat een kans dat je
tijdens de workshop in het water geraakt wordt door een kitesurfer en
dat je schade aan jezelf of aan je materiaal kan krijgen.
i. Als deelnemer ben je er van bewust dat de cursussen in een outdoor
omgeving worden gegeven.
j. RAW-foto’s en lesmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld mag uitsluitend
worden gebruikt door de cursist en niet aan derden worden verspreid.
k. Het privacybeleid van Zout Fotograﬁe is van toepassing op alle workshops en
cursussen die worden gegeven. Dit document is te vinden op de
contactpagina van www.zoutfotograﬁe.nl.
l. Door deelname aan deze fotocursus ga je akkoord dat Zout Fotograﬁe het
recht heeft om foto's van je te nemen en deze te gebruiken in alle media,
inclusief online, nu of later, en voor welk doel dan ook. Geef bij het boeken
van een workshop of cursus vooraf aan als je hier bezwaar tegen hebt
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