
 

 

 

Op het boeken zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van 

deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk zijn aanvaard.  

 

Definities 

- Organisator: Frame & Focus en Nanuq Dog Photography, tevens gebruiker van deze 

algemene voorwaarden 

- Kamp: fotografiekamp verzorgd door organisator 

- Overeenkomst: de overeenkomst tussen organisator en deelnemer, ontstaan door aanbod 

en aanvaarding. 

- Annuleren: Beëindiging van de overeenkomst  

- Autersrecht: Auteurswet 1912 

 

Reserveren 

Het reserveren van een plek voor het kamp is mogelijk via elektronische weg. De reservering 

wordt omgezet in een definitieve boeking wanneer er een aanbetaling is gedaan en de 

deelnemer hiervan een bevestiging heeft ontvangen van de organisator.  

Betalingsvoorwaarden 

Bij het boeken gaat de deelnemer akkoord met de betalingsvoorwaarden.  

Betaling vindt via digitale overboeking plaats, tenzij anders over een gekomen.  

De boeking is pas definitief na het doen van een aanbetaling van 25% van het 

overeengekomen bedrag. Deze aanbetaling dient binnen 5 dagen na het reserveren 

voldaan te zijn.  

De overige 75% van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het 

kamp voldaan te zijn.  

Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, heeft de organisator het recht om de deelname 

te annuleren.  
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Annulering 

In geval van annulering wordt de aanbetaling enkel geretourneerd indien er een 

plaatsvervangende deelnemer gevonden is.  

Annuleert de deelnemer binnen een periode van minder dan 30 dagen voor aanvang van 

het kamp, dan wordt het betaalde bedrag enkel geretourneerd indien er een 

plaatsvervangende deelnemer gevonden is.  

Bij het niet verschijnen bij aanvang van het kamp vindt geen restitutie van het betaalde 

plaats.  

Risico en Aansprakelijkheid 

Tijdens het kamp is deelnemer zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar 

eigendommen. De organisator is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of schade aan 

eigendommen. Dit omvat tevens schade aan derden en dieren. Deelname komt geheel 

voor eigen risico.   

Publicatie en promotie 

De deelnemer heeft het recht om gemaakte foto's te gebruiken voor portfolio en social 

media. Het auteursrecht en andere vormen van intellectueel eigendom berusten bij de 

deelnemer.  

Indien beelden gemaakt tijdens het kamp gedeeld worden op social media, dan dient 

hierbij vermeld te worden dat deze zijn gemaakt tijdens het kamp.  

De deelnemer is niet zonder toestemming van de organisator gerechtigd de tijdens het 

kamp gemaakte foto's in te zetten voor commerciële doeleinden. Voor het gebruik van een 

foto voor wedstrijden en publicaties dient de deelnemer uitdrukkelijke toestemming te 

vragen aan de organisator.  

Auteursrecht 

Op alle materialen geleverd tijdens het kamp rust het auteursrecht van de organisator. De 

geleverde materialen mogen niet worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt in 

welke vorm dan ook. De deelnemer mag de geleverde materialen niet verstrekken aan 

derden. Dit omvat ook het verzorgen van workshops e.d. gegeven door de deelnemer met 

dezelfde inhoud.  

Klachten 

Klachten van deelnemer dienen uiterlijk 7 dagen na het eindigen van het kamp geuit te 

worden. Klachten die na deze termijn worden geuit, worden niet in behandeling genomen. 

De organisator zal samen met de deelnemer zoeken naar een geschikte oplossing. Deze 

oplossing houdt in ieder geval niet het terugeisen van het door deelnemer betaalde in.  

 



Overige bepalingen 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het accepteren van 

de algemene voorwaarden omvat mede een forumkeuze voor de Nederlandse rechter.  

Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, 
blijven de andere bepalingen van toepassing. 

	


