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BOEKINGSVOORWAARDEN  

FOTOGRAFIE WORKSHOPS 
 

 

Buiten het feit dat we ernaar uit kijken om je te ontmoeten tijdens onze fotografie workshops, is het 

goed om van tevoren duidelijkheid te geven over een aantal belangrijke onderwerpen. Mocht je 

vragen hebben over een van de onderstaand beschreven onderwerpen, neem dan even contact met 

ons op. We lichten het graag toe! 

 

Krijn van der Giessen Photography B.V. 

Wateren 6, 8438 SB Wateren  

KVK Nr. 72183187  

 

 

INBEGREPEN IN DE PRIJS:  

De genoemde prijs is inclusief gebruik van de locatie, catering zoals beschreven op de website, 

cursusmateriaal waar toepasselijk. Parkeerkosten zijn alleen inbegrepen zolang dat uitdrukkelijk staat 

vermeldt op de website van de desbetreffende workshop.   

 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:  

Vervoer van en naar de cursuslocatie, camera apparatuur, laptop en/of computer met benodigde 

software, geheugenkaart, alcoholische dranken, catering die niet staat beschreven bij de “inbegrepen in 

de prijs” sectie en overige diensten die niet beschreven staan in de “inbegrepen in de prijs” sectie.  

 

AFWIJKEN STANDAARD CATERING: 

Als we rekening moeten houden met speciale wensen zoals allergieën of dieetwensen, dan is dit vrijwel 

altijd zonder extra kosten. Echter is het mogelijk dat er extra kosten in rekening worden gebracht door 

de locatie waar de fotografiecursus plaatsvindt. Deze kosten mogen door Krijn van der Giessen 

Photography worden doorberekend aan jou als klant, en zullen na je reservering zo snel mogelijk (en 

zodra bekend) worden gecommuniceerd.  
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BETALING: 

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, houden we een plekje gereserveerd voor je. We verzoeken 

je de betaling binnen 7 dagen na je aanmelding aan ons over te maken. Je vindt alle details omtrent de 

betaling in de email die je na je aanmelding ontvangt. Hebben we je betaling na 7 dagen nog niet 

ontvangen, dan behouden we ons het recht je reservering te laten vervallen. We zullen je per email op 

de hoogte stellen als je reservering is komen te vervallen. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s en 

inclusief btw.  

 

ANNULERING DOOR DEELNEMER:  

Het is mogelijk je reservering kosteloos te annuleren in de eerste 7 kalenderdagen nadat je betaling 

door ons is ontvangen. Een annulering wordt alleen per e-mail geaccepteerd, via 

info@krijnvandergiessen.com. Wij zullen in dit geval het volledig betaalde bedrag binnen 3 werkdagen 

aan je terugstorten. Annuleren later dan 7 kalenderdagen na betaling is niet mogelijk. Wel is het 

mogelijk de naam van de deelnemer op jouw reservering kosteloos te veranderen. Ook kun je de door 

jou gekozen cursusdatum tot 21 dagen voor de cursusdatum kosteloos verzetten naar een andere 

beschikbare datum. Dit is echter alleen mogelijk als een andere cursusdatum beschikbaar is, waarop een 

vergelijkbare cursus wordt gegeven.  

 

ANNULERING DOOR KRIJN VAN DER GIESSEN PHOTOGRAPHY: 

Krijn van der Giessen Photography B.V. kan naar eigen inzicht, en op ieder moment, de workshop 

annuleren, zonder opgaaf van reden. In dit geval zal het volledige betaalde cursusbedrag binnen 3 

werkdagen na annulering worden teruggestort aan de deelnemer. 

 

MINIMAAL AANTAL DEELNEMERS: 

Er geldt een minimaal aantal deelnemers voor iedere fotografiecursus. Mocht dit aantal deelnemers niet 

worden gehaald, dan behoudt Krijn van der Giessen Photography zich het recht de cursus te annuleren. 

In dit geval zal het volledige betaalde cursusbedrag binnen 3 werkdagen na annulering worden 

teruggestort aan de deelnemer. 

 

AANSPRAKELIJKHEID:  

Je erkent dat de fotografiecursus wordt gegeven in gebouwen en op grond van derden waarvoor Krijn 

van der Giessen Photography geen controle heeft met betrekking tot de veiligheid, beveiliging en 

indeling van het gebouw.  

mailto:info@krijnvandergiessen.com
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Krijn van der Giessen Photography kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 

persoonlijk letsel en zelfs de dood, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke attributen van de 

deelnemer, ontstaan door toedoen van derden in of buiten de workshop locatie.  

Als de workshop plaatsvindt in een dierentuin, dan is de deelnemer zich ervan bewust dat in de 

dierentuin wilde en potentieel gevaarlijke dieren leven. Het is de deelnemer aan deze fotocursus 

verplicht om alle regels van de desbetreffende dierentuin op te volgen, en te allen tijde naar 

aanwijzingen van het dierentuin personeel te luisteren. 

 

JOUW GEGEVENS: 

Om ervoor te zorgen dat Krijn van der Giessen Photography jouw cursus kan bevestigen, is het 

noodzakelijk een aantal persoonlijke gegevens zoals volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres op 

te geven. Krijn van der Giessen Photography zal deze gegevens behandelen in overeenstemming met de 

binnen de wet gestelde regels, en altijd volgens ons Privacy Beleid, dat te downloaden is via 

www.krijnvandergiessen.com. Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden, tenzij hier 

nadrukkelijk toestemming voor wordt gevraagd.  

 

FOTOGRAFISCHE- EN VIDEO TOESTEMMING EN VRIJGAVE:  

Door deelname aan deze fotocursus stem je ermee in en ga je ermee akkoord dat Krijn van der Giessen 

Photography het recht heeft om foto's te nemen of te gebruiken van jou (en / of jouw eigendom) en 

deze te gebruiken in alle media, inclusief online, nu of op een later tijdstip, en voor welk doel dan ook. Je 

verleent Krijn van der Giessen Photography een eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde, 

onherroepelijke licentie om dergelijke foto's en video's in gedrukte en elektronische vorm openbaar of 

privé te gebruiken en om kopieën te verkopen. Je doet afstand van alle rechten, claims of interesses die 

je zou kunnen hebben om het gebruik van je identiteit of gelijkenis in de foto's en video's te beheersen 

en gaat ermee akkoord dat alle hierin beschreven foto’s kunnen worden gebruikt zonder compensatie 

voor jou als deelnemer.  

In het kort: Krijn van der Giessen Photography mag foto’s maken gedurende de cursusdag, en deze op 

zijn website of ander media gebruiken, zonder dat hier compensatie tegenover staat.  

 

TOESTEMMING TOT CONTACT: 

Je verleent Krijn van der Giessen Photography het recht om na de fotografiecursus contact met je op te 

nemen aangaande eventuele feedback over de cursus. Ook mag Krijn van der Giessen Photography jouw 

email adres gebruiken om je informatie toe te sturen over toekomstige cursusdata en informatie over 

fotografie. Deze toestemming is in overeenstemming met ons Privacy Beleid dat beschikbaar is op 

www.krijnvandergiessen.com. Mocht je dit niet wensen, dan dien je dit nadrukkelijk bij Krijn van der 

Giessen Photography aan te geven. 

http://www.krijnvandergiessen.com/

