Algemene Voorwaarden cursus:
Data altijd onder voorbehoud.
Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers. Mocht u onverhoopts af willen zien van deelname, meldt dit dan minimaal 10 werkdagen voor aanvang van
de 1e cursusdag, dan zullen wij het cursusbedrag terugstorten minus de aanbetaling van 50 euro. Ook wanneer u in een keer het gehele bedrag
hebt overgemaakt zijn wij genoodzaakt hier 50 euro van af te trekken i.v.m. het reserveren van uw plaats.
Na aanvang cursus is er geen terugbetaling meer mogelijk.
Mochten er een of meerdere cursusdata door onvoorziene omstandigheden door ons worden verschoven, en u wenst hierdoor af te zien
van deelname, dan ontvangt u het gehele cursusbedrag retour. Is de cursus reeds begonnen, dan betaald u enkel het aantal daadwerkelijk
deelgenomen/reeds gegeven lesdagen en storten wij het bedrag van de dagen die u nog tegoed zou hebben en waaraan u niet kunt deelnemen
terug.
Privéles/Masterclasses enkel op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag of zondag mogelijk. U ontvangt hier voor tijdig, per e-mail, de
betalingsgegevens. Privélessen zijn o.a. voor fotografen met enige basiskennis, die specifieke fotografie technieken willen uitdiepen, maar ook als
u geen tijd hebt om 8 (avond)lessen te volgen kunt u, evt. met een partner, 3 privélessen boeken en zo ongeveer alle lesstof van de basis- of
vervolgcursus behandelen. In 5 privélessen kunnen we de basis- én vervolgcursus behandelen, en krijgt u na afloop ook het certificaat.
Bedrijven: u kunt deze masterclasses/privélessen zakelijk inboeken, elke cursist krijgt altijd een officiële factuur, evt. op bedrijfsnaam. Ook voor de
belastingdienst zijn onze lessen en cursussen in te boeken als gemaakte studiekosten.
Een privéles duurt 3 uur en kan maximaal gebruikt worden voor 2 personen. Privélessen dienen volledig vooraf te worden betaald, zonder
vooruitbetaling geen reservering datum mogelijk.
Bij onverwachts niet door kunnen gaan van de les uwerzijde, kunt u tot 7 dagen voor aanvang van de les uw geld terugkrijgen min 50 euro
adminstratiekosten. Binnen 7 tot 1 dag voor de les annuleren uwerzijde moeten we 50% berekenen. Deze kunt u wel weer (gedeeltelijk,
- 50 euro adm. kosten) gebruiken om een nieuwe datum te reserveren.
Lessen kunnen met uw schriftelijke toestemming overgedragen worden aan iemand anders, mocht u zelf niet kunnen deelnemen.
Workshops/stadswandelingen van 2-3 uur: vooruitbetaling per factuur, na betaling geen restitutie of wijziging data meer mogelijk, tenzij wij de
workshop moeten annuleren vanwege te weinig deelnemers. U ontvangt dan het gehele bedrag retour of u kunt kiezen voor een nieuwe datum.
Workshops op locatie maximaal 20 deelnemers per groep. Bij grotere groepen: 1 fotograaf per max. 20 deelnemers extra.
Fotoreizen: deze worden op maat gemaakt (Bali, New York, Las Vegas etc.) en hiervoor gelden per reis eigen (ANVR)voorwaarden. Bij interesse
krijgt u de voorwaarden uiteraard op tijd, voor uw definitieve boeking, toegestuurd.
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Artstudio23 Fotostudio & Opleidingen - Speelhuislaan 173 - Backer & Rueb - Breda

Leslocatie: Backer & Rueb gebouw, Speelhuislaan 173 Breda, (gratis) parkeren voor de deur. OV vanaf station Breda: neem uitgang ‘Noordzijde’ en
ga dan linksaf, u bevindt zich dan meteen op de Speelhuislaan. Loop deze uit tot het eind, steek bij de stoplichten de Belcrumweg over, het Backer
& Rueb gebouw bevindt zich dan in het verlengde van de Speelhuislaan aan de linkerzijde, met rechts de watertoren van de Belcrum.

