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Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho. | Dutch Professional Photographers van toepassing, welke zijn 
gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam onder nummer 66/2016 en welke u op verzoek ter beschikking worden gesteld. 

Voorwaarden workshops en cursussen 
 
Inschrijving 
1. Inschrijving voor een cursus of workshop doet u door het invullen van het 

inschrijfformulier op de website. 
2. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van foto-N-zo via een e-mail, waarna de 

overeenkomst is gesloten.  
3. Op de website staan de kosten voor deelname aan de cursus of workshop, op het 

moment van inschrijving vermeld. De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
4. Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden. 

 
Betaling 
1. Na inschrijving ontvangt u in de bevestigingsemail een factuur met het op de website 

vermelde bedrag.  
2. De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op 

bankrekening van foto-N-zo, NL29 KNAB 0255 7753 85, pas na ontvangst van het bedrag 
is de cursusplaats definitief. 

3. Indien de deelnemer niet of niet tijdig betaalt, zijn alle kosten, inbegrepen alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de cursist. 

 
Annulering door de deelnemer 
1. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. 
2. Annulering na aanvang van de cursus of workshop is niet mogelijk. 
3. Indien de cursus of workshop door de deelnemer wordt geannuleerd tot zes weken voor 

de eerste les c.q. de workshop zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 
4. Indien de cursus of workshop vanaf zes tot drie weken voor aanvang van de eerste 

lesdag of de workshop door de deelnemer wordt geannuleerd zal 50% van het reeds 
betaalde bedrag worden geretourneerd. 

5. Indien de cursus of de workshop door de deelnemer vanaf drie weken voor aanvang van 
de eerste lesdag of de workshop wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag in 
rekening gebracht. 

6. Het is mogelijk, in overleg, de besproken plaats op de cursus of workshop door een 
andere deelnemer in te laten nemen. Dit geldt dan voor de gehele cursus. 

5. Indien de cursus of workshop wordt afgebroken, door welke reden dan ook, vindt er 
geen restitutie plaats, de cursus wordt niet doorgezet naar een volgend seizoen.  
 

Annulering door foto-n-zo 
Indien er niet voldoende deelnemers zijn is foto-N-zo genoodzaakt de cursus of workshop 
door te schuiven naar een nieuwe datum of te annuleren. In geval van annulering ontvangen 
de reeds ingeschreven deelnemers het door hun betaalde bedrag retour. 
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