
 

Ik, deelnemer van de workshop, heb onderstaande voorwaarden en condities 
doorgenomen en ga hiermee akkoord: 

• Workshop Newbornfotografie 
Definitie: betreft een complete verzorgde cursus newbornfotografie voor fotografen 
die professioneel als newbornfotograaf willen gaan werken. Voor het programma 
van deze workshop verwijzen we je graag naar mijn website Newbornfotografie.  

• De kosten voor deze cursus bedragen €349,- excl. BTW,- En is inclusief lunch, 
drankjes en versnaperingen;


• De Workshop Newbornfotografie is zodanig samengesteld om fotografen voor te 
bereiden op alles wat komt kijken bij het werk als newbornfotograaf zodat zij met 
vertrouwen aan een newbornreportage kunnen beginnen. Jody Deijnen 
Photography garandeert geen opdrachten door het bijwonen van de workshop;


• In beginsel zal er een maximum van 7 deelnemers tijdens een workshop worden 
aangehouden. Indien dit aantal wordt aangepast c.q. uitgebreid, zal dat in overleg 
met de eerste 7 aangemelde deelnemers geschieden;


• Er zullen tijdens de workshop verschillende mogelijkheden zijn om te oefenen. Er 
zal tijdens een workshop geen echte baby aanwezig zijn;


• Foto’s die gemaakt zijn tijdens de workshop mogen in jouw eigen portfolio gebruikt 
worden en op jouw eventuele zakelijke (Facebook) (internet)pagina;


• Er kunnen tijdens de workshop foto’s van de deelnemers worden gemaakt. Deze 
foto’s mogen gebruikt worden voor promotie (van een workshop) van Jody Deijnen 
Photography. Zowel online op de websites en Facebook-pagina’s van Jody Deijnen 
Photography als in gedrukte reclame of in welke vorm dan ook;


• Het gepresenteerde materiaal mag niet verkocht, veranderd, gekopieerd of 
verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Jody Deijnen 
Photography. Indien dit wel gebeurt, is dit schending van het auteursrecht en zal 
dat worden vervolgd;


• Het is niet toegestaan om te filmen of geluid op te nemen tijdens de workshop;


• Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor (het meenemen van) zijn eigen 
fotomateriaal;  
- Aanbevolen wordt: een (Full Frame) DSLR-camera met een prime lens of een 
zoom lens in de 24-70 range. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan 
nabewerking in Photoshop. Een laptop meenemen is derhalve aan te raden. Tip: 
download eventueel de 30-dagen gratis trial van Photoshop kort voordat je naar de 
workshop komt;


https://www.jodydeijnenphotography.nl/workshopnewborn


• Jody Deijnen Photography is niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
materiaaldefecten. Er zal geen geld worden terugbetaald wanneer er problemen zijn 
met jouw camera en toebehoren, computer etc. voor, tijdens of na de workshop;


• Tijdens de workshop ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor spullen die je 
hebt meegebracht;


• De workshop vindt plaats in de daglicht studio van Jody Deijnen Photography te 
Middelburg. Als na de workshop blijkt dat objecten uit een studio zijn verdwenen of 
beschadigd, worden die bij de desbetreffende deelnemer(s) in rekening gebracht;


• Voor eten en drinken wordt gezorgd tijdens de workshop. Heb je speciale 
dieetwensen, laat dit van tevoren weten via het inschrijvingsformulier. Zelf eten of 
drinken meebrengen mag, maar er wordt geen korting verleend op het 
totaalbedrag;


• Door het accepteren van deze voorwaarden verplicht je jezelf eveneens om geen 
(betaalde) lessen, adviezen of workshops te geven op het gebied van 
newbornfotografie (in welke vorm dan ook, al dan niet betaald) binnen 2 jaar nadat 
je een workshop hebt gevolgd. Ook in dit geval zal schending hiervan worden 
vervolgd;


• De workshop gaat door bij een aanmelding van minimaal 3 deelnemers. 


• Wanneer 2 maanden van tevoren zich niet minimaal 3 deelnemers hebben 
ingeschreven, wordt de workshop verzet, in overleg, naar een nader te bepalen 
datum in een ander kwartaal. Wie bezwaar heeft tegen de gewijzigde data dient dit 
schriftelijk bekend te maken aan Jody Deijnen Photography, uiterlijk en dus niet 
later dan 1 maand na het bekendmaken van deze nieuwe gewijzigde datum;


• Na online acceptatie van de voorwaarden en ontvangst van de aanbetaling ter 
grootte van 50% van het totaalbedrag, word je officieus toegelaten tot de 
workshop. Na betaling van het resterende bedrag zal jouw aanmelding voor de 
betreffende workshop officieel zijn;


• Betaling van het restant van het cursusgeld ter grootte van de overige 50% dient te 
geschieden 2 weken voor aanvang van de workshop. Je ontvangt hiervoor 
automatisch een factuur. Wanneer de betaling niet binnen is op deze datum, vervalt 
jouw plek ten gunste van iemand op de reservelijst, zonder restitutie van de 
aanbetaling;


• Annuleringsvoorwaarden 
Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail. Annuleren voor een 
workshop na de eerste aanbetaling is alleen toegestaan met een geldige reden, 
deze reden wordt beoordeeld door Jody Deijnen Photography. Voor annulering 
zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: 
 
- Tot een maand voor de workshop wordt 30% van de betaalde reserveringskosten 
in rekening gebracht. 
 
- Tussen een maand en twee weken voor de workshop wordt 50% van de 
reserveringskosten in rekening gebracht. 



 
- Tussen twee weken en 72 uur voor de workshop wordt 75% van het volledige 
bedrag in rekening gebracht.  
 
- 72 uur of korter voor de workshop wordt 100% van de betaalde opnamekosten in 
rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald. 
 
 
- Ziekte en overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden vallen onder andere 
onder geldige redenen voor het annuleren van een workshop.


• Bedenkt u zich na een annulering en besluit u alsnog de workshop te reserveren? In 
dat geval zullen er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht worden om de 
reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geldt ook als de 
workshop geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. 


• Jody Deijnen Photography is gerechtigd een workshop met een geldige reden te 
annuleren. Jody Deijnen Photography zal altijd haar uiterste best doen gemaakte 
afspraken na te komen. Indien van toepassing, is Jody Deijnen Photography niet 
verplicht vervanging te regelen;


• Een workshop vindt altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Te laat komen 
voor een reportage heeft gevolgen voor de workshop namelijk: 
 
- 0 - 30 minuten te laat: De tijd die later begonnen wordt zal van de totaaltijd van de 
workshop af gaan.  
 
- Meer dan een half uur te laat: Jouw deelneming wordt geannuleerd zonder 
teruggave van de betaalde kosten.



