
Copyright © 2018 Kijk & Zie Fotoschool 

 

Algemene Voorwaarden Cursussen & Workshops Kijk & Zie 
Fotoschool 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle Cursussen of Workshops.  

2. Een inschrijving voor een Cursus of Workshop houdt ook altijd het accepteren van de 

algemene voorwaarden in die voorafgaand aan de inschrijving van de Cursus of Workshop 

beschikbaar zijn op de pagina van de betreffende Workshop of Cursus.  

 

Artikel 2: Inschrijving 

1. Inschrijving vindt plaats door op de website het inschrijfformulier/betaalformulier van PayPro 

in te vullen en te verzenden. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de cursist 

en Kijk & Zie Fotoschool. Inschrijving kan in overleg eventueel ook op een andere manier 

plaatsvinden. 

2. De inschrijvingen zijn persoonsgebonden en worden behandeld in volgorde van 

binnenkomst.  

 

Artikel 3: Kosten 

1. Voor inschrijving van de Cursus of Workshop gelden de prijzen zoals die op het moment van 

inschrijving zijn vermeld op de website van Kijk & Zie Fotoschool / op de betaalpagina van 

PayPro. 

2. De kosten van een Cursus of Workshop zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.  

3. De cursusplaats is pas definitief na ontvangst van de betaling van het cursusgeld. 

4. Betaling van het cursusgeld gebeurt door middel van de betaalpagina van PayPro, te bereiken 

vanaf de website. Op de betaalpagina is aangegeven op welke manier kan worden betaald, 

bijvoorbeeld via i-Deal.  

5. Voor cursisten die hebben ingeschreven voordat Kijk & Zie Fotoschool gebruikt maakte van 

de betaalpagina van PayPro geldt dat betaling door Kijk & Zie Fotoschool dient te zijn 

ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum en te allen tijde voorafgaand aan de Cursus 

of Workshop. Dit laatste kan ertoe leiden dat Kijk & Zie Fotoschool gerechtigd is om een 

kortere betalingstermijn te hanteren dan 14 dagen (in het geval de cursus zich kort voor de 

start van een cursus/workshop aanmeldt).  

6. In het geval van betaling op de wijze zoals vermeld in lid 5 geldt dat indien de cursist het 

cursusgeld niet tijdig heeft betaald,  de cursist van rechtswege in verzuim is zonder dat een 

ingebrekestelling nodig is. 

7. In het geval van betaling op de wijze die in lid 5 is vermeld geldt het volgende. Kosten die 

voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor 

rekening van de deelnemer en kunnen op de deelnemer worden verhaald. Hieronder vallen 

onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelike en buitengerechtelijke kosten, zoals de 

kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand. Bij niet tijdige betaling is Kijk & Zie 

Fotoschool gerechtigd om EUR 6,95 administratiekosten in rekening te brengen.  
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8. In het geval de kosten van de Cursus of Workshop niet volledig en/of niet tijdig zijn voldaan, 

heeft de cursist geen recht op deelname aan de Cursus of Workshop, zonder dat dit de 

cursist ontslaat van de verplichting om de kosten van de Cursus/Workshop en eventuele 

bijkomende kosten alsnog te voldoen.  

 

Artikel 4: Annulering door Kijk & Zie Fotoschool 

1. Kijk & Zie Fotoschool heeft het recht om een Cursus of Workshop te annuleren, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend in de volgende gevlalen: onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling 

aan Kijk & Zie Fotoschool) ziekte of andere omstandigheden.  

2.  In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.  

3.  Kijk & Zie Fotoschool heeft te allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de Cursus 

of Workshop door een docent of trainer te laten vervangen.  

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

1.  Kijk & Zie Fotoschool is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die 

veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de Cursus of Workshop of de annulering 

daarvan.  

2. Ook deelname aan de Workshop Explosive High Speed Photography geschiedt zoals op de 

pagina van de Workshop is vermeld op eigen risico. Tijdens de Workshop dragen de 

deelnemers voor hun eigen veiligheid een veiligheidsbril die kosteloos ter beschikking wordt 

gesteld door Kijk & Zie Fotoschool. Het niet dragen van de veiligheidsbril is op eigen risico. 

Indien de cursist de frontlens van zijn objectief wenst te beschermen, dient de cursist zelf 

zorg te dragen voor een passend UV-filter.  

3. In het geval Kijk & Zie Fotoschool ondanks het bepaalde in lid 1 op enige moment toch 

aansprakelijk is voor schade dan is deze schade beperkt tot het bedrag dat de volgens de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kijk & Zie Fotoschool wordt uitgekeerd. Indirecte 

schade wordt niet vergoed.  

 

Artikel 6: Gebruik beeldmateriaal gemaakt tijdens Workshop High Speed Photography 

1. Kijk & Zie Fotoschool zorgt tijdens de Workshop High Speed Photography voor de opstelling 

van flitsers, de kracht en positie van flitsers, de timing door middel van een apparaat, de 

aansluiting daarvan op de flitsers en de microfoon, het schot met de luchtbuks, de 

achtergrondopstelling en de adviezen met betrekking tot camera-instellingen zoals 

diafragma, sluitertijd, ISO-waarde en opnamestand. Kijk & Zie Fotoschool is aan te merken als 

intellectueel eigenaar van de beelden die tot stand komen tijdens de Workshop High Speed 

Fotografie.  

 

2. Foto’s die gemaakt zijn tijdens de Workshop High Speed Fotografie zijn bestemd voor 

persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van foto’s die zijn gemaakt tijdens de Cursussen of 

Workshops is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Kijk & Zie Fotoschool. Onder 

commercieel gebruik wordt ook verstaan het opnemen van foto’s in een online of gedrukt 

portfolio dat (mede) het doel heeft om inkomsten te verwerven dan wel voor 

acquisitiedoeleinden wordt gebruikt. Schending leidt tot schadeplichtigheid.  
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Artikel 8: Cursusmateriaal 

1.  Verstrekt cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het intellectueel eigendomsrecht 

ter zake het cursusmateriaal komt te allen tijde toe aan Kijk & Zie Fotoschool. Verspreiding, 

het geheel of gedeeltelijk overnemen of afleiden, verveelvoudigen en elk ander gebruik dan 

persoonlijk gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kijk & Zie 

Fotoschool en leidt tot schadeplichtigheid. 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank 

1. Op de rechtsbetrekking tussen de cursist en Kijk & Zie Fotoschool is Nederlands recht van 

toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.    

 
Kijk & Zie Fotoschool 

KVK: 61382272 

BTW: NL169610160B01 

 

 


