VDV Fotografie
Algemene voorwaarde cursussen & workshops
Workshops en Cursussen
1. VDV Fotografie heeft ten alle tijden het recht om activiteiten bij onvoldoende aanmeldingen te
annuleren c.q. te verplaatsten. De beslissing hierover zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de
betreffende activiteit genomen worden. Activiteiten die weerafhankelijk zijn kunnen tot een dag
van tevoren worden geannuleerd/ verplaatst. Aangemelde deelnemers worden hierover op de
hoogte gesteld. VDV Fotografie zorgt zelf voor een vervangende datum alsmede een passend
alternatief.
2. In geval van annulering door de klant 30 dagen voorafgaande tot de activiteit ontvangt de klant
het volledige bedrag terug.
3. In geval van annulering van deelname door de klant binnen 30 dagen tot de activiteit heeft de
klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Eventuele openstaande bedragen dienen
ten alle tijden te worden voldaan.
4. Verkoop, wijzigingen of iets van dien aard van een door de klant besteld product is niet
toegestaan zonder toestemming van VDV Fotografie. Daar VDV Fotografie werkt met
wachtlijsten beslist de directie wie deze betreffende plaats invult.
5. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van VDV Fotografie.
Aansprakelijkheid
1. Klanten die deelnemen aan activiteiten/reizen van VDV Fotografie zijn volledig zelf
verantwoordelijk voor hun eigendommen/gezondheid. Deelname geschied dan ook volledig op
eigen risico.
2. VDV Fotografie kan in deze nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of
iets van dien aard, opgelopen tijdens deelname aan activiteiten/reizen van VDV Fotografie.
Privacy & Persoonsgegevens
1. VDV Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.
2. De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar personen die hebben deelgenomen aan/of zijn
ingeschreven voor activiteiten/reizen van VDV Fotografie.
3. Eenieder die de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan zich hiervoor afmelden. De link
voor het afmelden staat vermeld in elke nieuwsbrief.
4. Door deelname/inschrijving bij VDV Fotografie verklaart de klant het eens te zijn met de
bovengenoemde voorwaarden.

VDV Fotografie
Chamonixlaan 90
5627KA Eindhoven

www.vdvfotografie.nl
mail@vdvfotografie.nl
+31 (0)6 48 56 47 57

Kvk: 67518230
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