
ALGEMENE VOORWAARDEN -  1-OP-1  WORKSHOP GEBOORTEFOTOGRAFIE   

 

 
Ik heb de voorwaarden doorgenomen en ga ermee akkoord 
 
1. Een 1-op-1 workshop geboortefotografie is toegespitst op de behoefte van de 

klant en in overleg met elkaar samengesteld. 
2. Indien een klant alle theorie wilt leren die komt kijken bij geboortefotografie 

dan is er ongeveer 2,5 dag voor nodig. Alle theorie geeft een stevige basis om 
het vak ‘geboortefotograaf’ goed en professioneel te kunnen uitvoeren.  

3. Fermont Fotografie garandeert geen opdrachten door het bijwonen van de 
workshop. 

4. Het gepresenteerde materiaal mag niet verkocht, veranderd,  gekopieerd en/of 
worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van Fermont Fotografie. 
Indien dit wel gebeurt, betreft dit schending van het auteursrecht, wat zal 
worden vervolgd. 

5. Het is niet toegestaan om te filmen en/of geluid op te nemen tijdens de 
workshop.  

6. De workshoplocatie is overleg. Er zijn twee opties: 
- A. Bij Marry Fermont thuis, aan Hugo de Grootlaan 21 in Middelburg; 
- B. Bij Concept store InMiddels, aan Lange Delft 127 in Middelburg. 

7. Eten en drinken zal worden verzorgd tijdens de workshop. Heb je speciale 
dieetwensen laat dit van tevoren weten via het inschrijvingsformulier. Zelf eten 
en/of drinken meebrengen is toegestaan, echter hierdoor zal er geen korting 
worden verleend op het totaalbedrag. 

8. Door het accepteren van deze voorwaarden verplicht jezelf om geen betaalde 
lessen, adviezen en/of workshops te geven op het gebied van 
geboortefotografie (in welke vorm dan ook) binnen 1 jaar nadat je de workshop 
bij Fermont Fotografie hebt gevolgd. Ook in dit geval zal schending van het 
auteursrecht worden vervolgd. 

9. De workshop vindt plaats in overleg (doordeweeks of in het weekend). 
10. Bij de 1-op-1 “Hele dag” workshop is een skype-gesprek van een uur 

inbegrepen. Dit skype-gesprek dient binnen een jaar plaats te vinden na het 
volgen van de workshop. Let wel, op eigen initiatief van de deelnemer. Het is 
toegestaan om dit uur te verdelen in 2x een half uur. Wanneer er binnen een 
jaar geen afspraak is gemaakt, dan komt het gesprek te vervallen. 

11. Na online acceptatie van de voorwaarden ontvang je de factuur. Deze dient 
ineens voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. 



12. Een Skype gesprek wordt betaald per uur. Graag op het formulier vermelden van 
hoeveel uur je gebruik wilt maken. Na betaling van de factuur wordt er in 
onderling overleg een moment ingepland. 

13. Afmelding voor de workshop is mogelijk. Er zal een gewijzigde datum worden 
overeengekomen, tenzij van de workshop wordt afgezien. Restitutie van het 
cursusgeld is niet mogelijk. 

14. Na het volgen van de halve dan wel de hele dag, word je toegevoegd worden aan 
een besloten Facebook-groep van cursisten van Fermont Fotografie. 


