
Algemene voorwaarden workshops door Dennis Claes Fotografie

Rechtspersoneen
Dennis Claes Fotografie: persoon die workshops of cursussen aanbiedt
Deelnemer/Cursist: persoon die zich aanmeldt om aan een workshop of cursus van Dennis Claes 
Fotografie deel te nemen

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops
tussen Dennis Claes Fotografie en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij 
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Dennis Claes 
Fotografie tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname en wordt 
betaling verwacht.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site 
van Dennis Claes Fotografie staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat 
in de prijs is inbegrepen. 
Dennis Claes Fotografie is een kleine onderneming, vrijgesteld van BTW.  Daardoor zijn de prijzen 
exclusief BTW.
Facturen kunnen opgemaakt worden op aanvraag, met of zonder vermelding van de Deelnemer zijn 
ondernemingsnummer.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. 
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.  Fotografie zal zich inspannen om 
een vervanger te zoeken. 
Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen. 

Verplaatsen en annuleren door Dennis Claes Fotografie
Dennis Claes Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop tot drie dagen voor aanvang 
ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, 
inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het recht de deelname kosteloos te 
annuleren.

Cursusmateriaal
Het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen 
niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. 

Verplichtingen van de deelnemer
De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus 
daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de opdrachtgever van de workshop/cursus worden 
uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande 
overeenkomsten van kracht.



Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Dennis Claes Fotografie is niet aansprakelijk 
voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of 
nalatigheid die zou zijn ontstaan. 

Promotiemateriaal
Deelnemer is op de hoogte dat tijdens de workshop of cursus, er foto's genomen kunnen worden 
en/of videobeelden gemaakt kunnen worden.  Dit materiaal wordt later gebruikt als 
promotiemateriaal voor toekomstige workshops.  Deelnemer geeft zijn toestemming om op deze 
beelden te staan en heeft weet dat deze publiek gemaakt zullen worden.

Bezetting

De workshop zal pas doorgaan zodra er minimaal 3 deelnemers zijn.  Bij een lagere bezetting 
behoudt Dennis Claes Fotografie zich het recht om de workshop uit te stellen of te annuleren.  Bij 
het uitstellen van de workshop krijgen de deelnemers de optie om hun inschrijvingsgeld 
teruggestort te krijgen.  Bij annulatie krijgen de deelnemers zowieso hun inschrijvingsgeld 
teruggestort.

Parking

De studio is gelegen in een gebouw met appartementen.  Achter het gebouw is een parking.  Deze is
echter enkel voor bewoners van het gebouw.  Gelieve dus ook geen gebruik te maken van die 
parking.  Er is parking om de hoek, of iets verderop aan de kerk (ongeveer 300 meter)


