Ivo Verschuuren
Algemene Voorwaarden workshops EYE Fotografie
1. EYE Fotografie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62482769, Gevestigd aan het adres Jozef Eliasweg 31, 5616JL Eindhoven;
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EYE Fotografie een overeenkomst sluit;
1.2 Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en EYE Fotografie.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EYE Fotografie en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd
worden door EYE Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan EYE Fotografie te worden meegedeeld. EYE
Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door de wederpartij
zou leiden. EYE Fotografie kan klachten die niet aan het voornoemde voldoen buiten beschouwing laten.
4.Tenzij anders overeengekomen heeft EYE Fotografie het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar
niet beperkt tot) publicatie op de website van EYE Fotografie.
5. De naam ‘EYE Fotografie / Ivo Verschuuren’ of www.EYE Fotografie.nl dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld, al dan niet in een
colofon. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt EYE Fotografie een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag.
6. Zowel EYE Fotografie als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling
van de andere partij.
7. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
8. EYE Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
9. Inschrijving cursussen en workshops
Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze workshop voorwaarden van EYE Fotografie. De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling
van het cursusgeld.
10. Betaling
De kosten dienen minimaal 3 dagen voor aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan. Hiervan kan in overleg worden afgeweken. Bij niet tijdige betaling
vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cursist.
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11. Annulering door EYE Fotografie
11.1 EYE Fotografie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet
door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. Indien de cursist hier geen gebruik van wenst te
maken, wordt geen cursusgeld teruggestort. E.e.a. met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de activiteit.
11.2 EYE Fotografie behoudt zich het recht voor om de workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.
12. Annulering door cursist
Indien een deelnemer na inschrijving afziet van deelname, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden. Bij annulering tot vier weken voor de datum van
de activiteit wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag er iemand anders als
vervanger aan de activiteit deelnemen. Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum, mits daar nog plaats is.
13. Gebruik van lesmateriaal
Lesmateriaal en/of bij de workshop behorend e-book is wat gebruik betreft strikt gebonden aan en beperkt tot de persoon aan wie het direct door EYE
Fotografie is verstrekt. Het mag niet door anderen worden gebruikt. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd, tenzij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen van
EYE Fotografie.
14.1 Gebruik van foto’s gemaakt tijdens de door EYE Fotografie gegeven workshop(s) mogen uitsluitend worden gebruikt voor promotionele doeleinden
door de fotograaf. Onder promotionele doeleinden kan worden verstaan: gebruik in zijn/haar portfolio, gebruik op zijn/haar website, presentatie of tentoonstelling. Elke vorm van commercieel gebruik van de gemaakt foto’s is uitsluitend toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van EYE Fotografie en/of
het tijdens de workshop gefotografeerde model.
14.2 Gebruik van de tijdens de workshop(s) gemaakte foto’s als bedoeld in artikel 14.1 waarop het tijdens de workshop aanwezige model staat afgebeeld is
uitsluitend toegestaan met naamsvermelding van het afgebeelde model.
15. Docent
EYE Fotografie is te allen tijd gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.
16. Aansprakelijkheid
17.1 EYE Fotografie is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of anderszins ongewenste handelingen (of hieruit voortvloeiende kosten) met eigendommen die door cursisten in de (kantoor)ruimte waar door EYE Fotografie de workshop wordt gegeven of op een fotografielocatie worden geplaatst.
17.2 Van de deelnemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de risico’s van deelname aan buitenactiviteiten en dat hij voldoende fit is om aan de
buitenactiviteit deel te nemen. EYE Fotografie fungeert uitsluitend als tussenpersoon voor vervoer, speciale activiteiten, etc. en is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of verwonding (of daaruit voortvloeiende onkosten) voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of tijdens het
transport daarheen, tenzij aan EYE Fotografie opzet of grove schuld kan worden verweten. Is dit laatste het geval, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een kostbaarheden- en reisverzekering.
17.3 Door inschrijving voor een cursus, workshop of privéles van EYE Fotografie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden
en EYE Fotografie te vrijwaarden voor aansprakelijkheid.
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