
 
 

Algemene voorwaarden 
fotografiecursussen 

 
 

1. De kosten voor een cursus dienen binnen de betalingstermijn en uiterlijk 2 weken voor aanvang van 

de cursus te zijn voldaan.  

 

2. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk behalve bij hoge uitzondering, zoals een ernstige ziekte van 

de cursist of een direct familielid; in andere gevallen kan de cursist zich, in overleg, inschrijven voor 

een andere cursus. 

 

3. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur. 

 

4. Alle cursussen komen inclusief een kopje koffie of thee tenzij ander vermeld. 

 

5. Bij afwezigheid is het mogelijk de les in te halen als dezelfde cursus weer wordt gegeven. 

 

6. Het is niet toegestaan cursusmaterialen te verspreiden of te kopiëren, de rechten hiervoor liggen bij 

de Fotograaf. 

 

7. Wanneer een les niet door kan gaan door ziekte of zakelijke redenen, zal de les in overleg met de 

cursisten worden verschoven. 

 

8. De grootte van de groep is maximaal 10 personen en bij uitzondering kunnen dat er 1 a 2 meer zijn. 

 

9. Bij workshops/cursussen buiten kan de workshop/fotografiecursus verplaatst worden als het weer het 

niet toelaat (denk aan storm, hevige sneeuw of regenbuien). Dit gaat altijd in overleg met de cursisten. 

 

10. Deelname staat pas vast na betaling van de op de factuur genoemde kosten binnen de gestelde tijd. 

 

11. Annuleren van deelname kan kosteloos tot 2 weken voor de feitelijke startdatum. Daarna zijn 

annuleringskosten van 50% van de totale prijs verschuldigd. In geval van overmacht (ernstige ziekte 

deelnemer dan wel een nabij familielid zoals vader, moeder, kinderen of partner) wordt in overleg 

gekozen voor een nieuwe cursus gekozen of 50% restitutie. 

 

12. Tijdens de les dient de cursist zijn/haar eigen camera met lenzen mee te nemen en (wanneer nodig) 

een statief. 

 

13. Bij onduidelijkheden over de cursus of wat er verwacht kan worden; neemt de cursist voorafgaande 

contact op. 

 

14. Fotografiereis Cuba: Zie algemene voorwaarden voor deze reis: Reisvoorwaarden. 

 

https://www.fotocursusnederland.nl/fotografiereiscuba/reisvoorwaarden-fotografiereis-cuba/

