
 

Voorwaarden voor deelname aan workshops 
 

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van Photo Studio Maastricht en het privacybeleid van toepassing. 

Deze zijn op te vragen via deze website. Specifiek voor onze workshops zijn een aantal voorwaarden van toepassing. 

 

Boeking 

U kunt een workshop aanvragen via de webshop van Photo Studio Maastricht. Als u de bevestiging met factuur heeft ontvangen 

dan is de aanvraag een definitieve boeking. De wettelijke bedenktijd (herroepingrecht) na de boeking van een workshop is niet 

van toepassing. Met de ontvangst van de bevestiging met factuur is er dus een overeenkomst gesloten. Op alle reserveringen en 

boekingen is Nederlands recht van toepassing. 

 

Groepsgrootte 

Een groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien deelnemers per workshop behalve als op de website anders staat 

aangegeven. 

 

Leeftijd 

Deelname aan een workshop van Photo Studio Maastricht staat open voor deelnemers die minimaal 18 jaar oud zijn. 

 

Aansprakelijkheid 

Deelname aan een workshop geschiedt geheel op eigen risico. Photo Studio Maastricht kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor materiële of immateriële persoonlijke schade van deelnemer(s) opgelopen tijdens een workshop of voor schade door 

deelnemer(s) aan derden toegebracht tijdens de workshop.  

 

Tarieven 

De tarieven zoals opgegeven door Photo Studio Maastricht op het bevestigingsformulier zijn van toepassing, aan de website 

kunnen geen rechten ontleend worden.  

 

Betaling 

Betaling geschiedt direct via het online boekingssysteem en dient minimaal de dag voor de uitvoering van de workshop op 

rekening van Photo Studio Maastricht te staan. Indien dat niet het geval is, is Photo Studio Maastricht niet meer gebonden aan de 

afspraken en aan mogelijk reeds afgegeven bevestigingen. Mits anders schriftelijk is afgesproken. 

 

Annulering en wijzigingen 

Het annuleren van een workshop dient schriftelijk te gebeuren middels een mail onder vermelding van de naam en datum van de 

workshop. 

– Bij annulering van een workshop tot 2 weken voor de gereserveerde datum zijn geen kosten verschuldigd; 

– Bij annulering van een workshop korter dan 2 weken voor de gereserveerde datum is 100 % van de totaalsom van de reservering 

verschuldigd. 

 

Niet (tijdig) komen opdagen 

Bij niet (tijdig) op komen dagen op de afgesproken datum en tijd van de workshop wordt er geen restitutie verleend.  

 

Uitvoering 

Ten aanzien van Photo Studio Maastricht geldt het volgende: Photo Studio Maastricht verplicht zich tot het uitvoeren van de 

bevestigde en betaalde workshop. Photo Studio Maastricht mag zonder overleg wijzigingen aanbrengen op de ingeplande 

workshopleider zoals vermeld in de bevestiging. Indien daar gegronde redenen voor bestaan kan Photo Studio Maastricht, in 

overleg, wijzigingen aanbrengen in het afgesproken programma. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig 

product te bieden. Photo Studio Maastricht zal alles in het werk stellen om de workshop volgens boeking en naar de wens van de 

klant uit te voeren. In geval van overmacht van welke aard dan ook, waardoor Photo Studio Maastricht de workshop moet 

annuleren, zal de afhandeling plaatsvinden in overleg met de klant. 

 

 


