
	  

Inschrijfvoorwaarden	  Workshops	  
	  
U	  schrijft	  in	  	  door	  het	  versturen	  van	  het	  ingevulde	  inschrijfformulier	  op	  
deze	  website.	  Vervolgens	  ontvangt	  u	  van	  ons	  een	  schriftelijke	  bevestiging.	  
Plaatsing	  vindt	  plaats	  op	  volgorde	  van	  aanmelding	  en	  na	  betaling	  van	  het	  
deelnamebedrag.	  
	  
Betaling	  
	  
Het	  deelnamebedrag	  dient	  binnen	  7	  dagen	  na	  ontvangst	  van	  de	  bevestiging	  te	  
worden	  voldaan.	  Bij	  nalatigheid	  behouden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  uw	  
deelname	  te	  weigeren.	  Het	  deelnamebedrag	  kan	  worden	  overgemaakt	  naar	  
rekeningnummer	  54.51.13.474	  t.n.v.	  Simone	  Gerard	  Fotografie	  o.v.v.	  de	  naam	  
van	  de	  workshop.	  
	  
Annulering	  
	  
Bij	  annulering	  tot	  twee	  weken	  voor	  aanvang	  van	  de	  workshop	  ontvangt	  u	  50%	  
van	  het	  deelnamebedrag	  retour.	  Na	  deze	  termijn	  is	  geen	  teruggave	  meer	  
mogelijk.	  De	  workshop	  is	  echter	  wel	  overdraagbaar.	  U	  dient	  zelf	  zorg	  te	  dragen	  
voor	  een	  vervangende	  deelnemer.	  U	  kunt	  ook	  deelnemen	  aan	  een	  andere	  workshop	  	  
voor	  het	  zelfde	  bedrag	  in	  het	  aanbod.	  
	  
Wijziging	  
	  
Bij	  afwezigheid	  (door	  overmacht)	  van	  de	  docent,	  wordt	  er	  zorg	  gedragen	  voor	  
een	  vervanger	  of	  wordt	  de	  workshop	  verplaatst	  naar	  een	  andere	  datum.	  
Bij	  onvoldoende	  animo	  behouden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  de	  workshop	  te	  
verplaatsen	  naar	  een	  andere	  datum	  of	  te	  annuleren.	  U	  ontvangt	  bij	  annulering	  
het	  volledige	  deelnamebedrag	  retour.	  
Eventuele	  wijzigingen	  van	  aanvangstijden,	  data	  en	  locatie,	  worden	  tijdig	  aan	  de	  
deelnemers	  medegedeeld.	  
	  
Cadeaubon	  
	  
Een	  cadeaubon	  is	  niet	  inwisselbaar	  voor	  contant	  geld.	  Indien	  de	  cadeaubon	  
meer	  waard	  is	  dan	  de	  workshop	  kost,	  dan	  krijgt	  de	  ontvanger	  een	  tegoedbon	  voor	  	  
een	  andere	  workshop.	  
	  
Copyright	  
	  
Copyright	  van	  de	  foto’s	  en	  tekst	  ten	  behoeve	  van	  de	  workshops	  ligt	  bij	  Simone	  
Gerard.	  Voor	  het	  gebruiken	  en/of	  verveelvoudigen	  hiervan	  dient	  vooraf	  
schriftelijke	  toestemming	  verkregen	  te	  worden.	  	  


