Cursus- en workshopvoorwaarden
Inschrijven cursussen
Inschrijving geschiedt door schriftelijke aanmelding door middel van het volledig
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Door toezending van het aanmeldformulier
geeft de deelnemer zich definitief op voor deelname aan de cursus/workshop. De
deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden en de cursusgegevens (o.a. prijs,
tijdsduur).
Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.
Start cursussen
Bij iedere cursus wordt de startdatum vermeld. Cursussen starten alleen bij voldoende
deelname. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt er contact met u opgenomen.
Betaling
Vijf weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u een factuur. Uiterlijk drie weken voor
de start van de cursus moet het cursusgeld overgemaakt zijn op rekening van Hermien
Jansen Fotografie.
Indien het inschrijfgeld niet tijdig is voldaan, wordt het recht voorbehouden om de
inschrijving te annuleren.
Annulering
U kunt de cursus kosteloos tot uiterlijk drie weken voor de startdatum schriftelijk
annuleren. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij iemand anders uw
plaats nog kan innemen. Verzoeken om restitutie om andere redenen dan een langdurige
ziekte of zwangerschap, worden in geen enkel geval gehonoreerd. Zie ook ‘ziekte en
verhindering’.
Ziekte en verhindering
Wilt u de administratie zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als u door
omstandigheden een les niet kunt volgen. Er geldt geen recht op restitutie van
cursusgelden, mits u wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt
of mag vervolgen. In dat geval kan u worden verzocht de aanvraag tot restitutie te
ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Tevens geldt dat u een bedrag van
€ 25,-- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
Als uw les niet door kan gaan omdat de docent ziek is, krijgt u daarvan telefonisch
bericht. De les wordt op een ander tijdstip ingehaald of door een vervanger gegeven. Het
tijdstip wordt in overleg met de cursisten vastgesteld.
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Voorbehoud
Hermien Jansen Fotografie behoudt zich het recht voor af te wijken van hetgeen in haar
publicaties vermeld staat. Wel is zij verplicht deze wijziging op verzoek te motiveren.
Hermien Jansen Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen
tijdens de cursus of workshop.
Lesmateriaal
De portretopnames die gemaakt zijn tijdens de cursus of workshop zijn uitsluitend
bedoeld voor privégebruik.
Openbaarmaking is niet toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming.
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