Algemene Voorwaarden Cursus & Workshops Artstudio23 Breda
Groepscursus:
Data onder voorbehoud. Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers. Mocht u na bevestigde inschrijving onverhoopts af willen zien van
deelname, meldt dit dan uiterlijk 7 werkdagen voor de eerste cursusdag, dan zullen wij het cursusbedrag terugstorten minus
administratiekosten van 150 euro. Na aanvang cursus (eerste lesdag) is er geen terugbetaling cursusgeld 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 en verschuift Artstudio23 een
of meerdere data, dan beoordelen we per geval de geld terug aanvraag van de resterende niet genoten lessen. Het verplaatsen
van lessen na aanvang is altijd in overleg met de gehele groep.
In geval van absentie student vervalt het recht op de les. U kunt niet meedoen met een andere groep als u een les moet missen.
U kunt de les erop een half uur eerder komen in de eigen groep om de gemiste lesstof in te halen. In geval van absentie door
docent hebt u recht op een vervangende docent of verplaatsing van de les.
Privéles/Masterclass:
Les per uur, per drie uur of lesreeks van 10 uur: uitsluitend op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag mogelijk. U ontvangt tijdig,
per e-mail, de betalingsgegevens. Een privéles duurt 1 tot 3 uur afhankelijk van het gekozen pakket. Privélessen dienen volledig
vooraf te worden betaald, zonder vooruitbetaling geen reservering lessen mogelijk.
Lesreeks: bij annulering van de gehele lesreeks door student, kunt u tot 14 dagen voor aanvang van de les het totaalbedrag
terugkrijgen min 150 euro adminstratiekosten. Binnen 7 dagen voor de les bij annuleren uwerzijde moeten we 50% van het totaalbedrag berekenen. Deze kunt u wel weer gedeeltelijk, (- 150 euro adm. kosten) gebruiken om een nieuwe lesreeks op andere
data te reserveren. Bij later annuleren (6 dagen tot 1 dag van tevoren) vervalt het recht op (gedeeltelijk) geld terug.
In geval van absentie student vervalt de recht op de les. Vastgezette data in een lesreeks kunnen niet op verzoek verplaatst worden. In geval van absentie door docent hebt u recht op een vervangende docent of verplaatsing van de les.
Lessen kunnen met uw schriftelijke toestemming overgedragen worden aan iemand anders, mocht u zelf niet kunnen deelnemen. In overleg kunnen lessen van één uur een (1) uur langer worden in geval van bepaalde onderwerpen die in één uur niet
voldoende behandeld kunnen worden.
De datum van een losse les van 1 tot 3 uur (geen lesreeks) kan eenmalig gewijzigd worden tegen betaling van 50 euro.
Workshops/stadswandelingen
Fotografie workshop van 2-3 uur: vooruitbetaling per factuur. Bij absentie deelnemer is er geen restitutie mogelijk. Nieuwe datum kiezen alleen in overleg met workshopleider Artstudio23. Wanneer Artstudio23 de workshop zelf moet annuleren ontvangt
u het gehele bedrag retour of kunt u kiezen voor een nieuwe datum.
Bij eigen groep met eigen gereserveerde datum kunt u eenmalig de datum wijzigen tegen betaling van 50 euro.
Workshops: maximaal 20 deelnemers per groep. Bij grotere groepen wordt 1 fotograaf per max. 20 deelnemers extra ingezet.
Fotoreis:
Meerdaagse fotoreizen worden enkel op maat gemaakt. Hiervoor gelden (ANVR)voorwaarden van het desbetreffende reisbureau. Bij workshops naar Londen of Parijs (stedentrip) betaalt u de workshop aan Artstudio23 en regelt u zelf de reis en verblijf.
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