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Algemene voorwaarden fotoreizen en workshops 
 
Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen voorafgaand aan het boeken van een 
fotografiereis of workshop met Christian Biemans Fotografie 

 
Aanbetaling 
Een aanbetaling van 50% van het totale saldo is vereist op het moment van boeking; aanbetalingen worden 
niet gerestitueerd. Na ontvangst van uw inschrijfformulier, ontvangt u van ons een e-mail met onze 
bankdetails zodat u de aanbetaling kunt overmaken. Na het ontvangen van uw aanbetaling, sturen we u een 
e-mail ter bevestiging van uw plaats op de fotoreis of workshop. 
 

Betalingen fotoreizen 
Het moment waarop het totale bedrag van een fotoreis moet zijn voldaan, is afhankelijk van de fotoreis. U 
krijgt gedetailleerde informatie over dit moment nadat wij uw plaats op de fotoreis hebben bevestigd. Indien 
uw betaling ons niet bereikt op de datum die is opgegeven in onze bevestiging, hebben wij het recht uw 
boeking te annuleren. Uw aanbetaling en reeds gedane (tussen)betalingen wordt niet terugbetaald. 
 

Betalingen workshops 
Het totale bedrag van de workshops moet 4 weken voor aanvang van de workshop zijn voldaan. Als u boekt 
binnen 4 weken voor de start van de workshop, moet het totale bedrag direct worden voldaan. Indien uw 
betaling ons niet bereikt op de datum die is opgegeven in onze bevestiging, hebben wij het recht uw boeking 
te annuleren. Uw aanbetaling en reeds gedane (tussen) betalingen wordt niet terugbetaald. 
 

Manieren van betalen 
Wij accepteren alleen betalingen met contant geld of via bankoverschrijving. 
 

Annuleringen door u 
Annuleringen worden alleen geaccepteerd als wij deze per e-mail ontvangen. Uw aanbetaling en reeds 
voldane bedrag worden niet terugbetaald. We adviseren u met klem om voor dit voorval een reis-
/annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

Annuleringen door ons 
Wij behouden ons het recht voor iedere workshop en fotoreis te annuleren. Als wij een workshop of fotoreis 
annuleren zijn wij alleen verplicht uw aanbetaling en (tussen) betalingen te restitueren. 
 

Veranderingen 
Wij behouden ons het recht voor om prijzen, data, verleende diensten of andere eigenschappen van onze 
workshops of fotoreizen op ieder moment te veranderen als de omstandigheden ons daartoe dwingen. 
U wordt geïnformeerd over deze wijzigingen op het moment dat dit voorkomt. 

 
Flexibiliteit 
De aard van onze workshops & fotoreizen is zodanig dat dit flexibiliteit vraagt en alternatieven mogelijk moet 
maken. Zo zijn de locaties die worden bezocht onder andere afhankelijk van het weer, aanwezigheid van 
dieren en lichtcondities. Hierdoor moeten de programma’s van de workshops & fotoreizen gezien worden als 
een indicatie en niet als een contractuele verplichting. 
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Medische conditie 
Als u een medische conditie heeft die mogelijk uw plezier of andere deelnemers hun plezier aan de 
workshop of fotoreis kan beïnvloeden, moet u dat op het moment van boeken aan ons kenbaar maken. 
 

Verzekeringen 
Wij raden u ten zeerste aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor een  fotoreis of workshop. 
De verzekering moet betrekking hebben op het verlies, kosten en schade die voortvloeit uit, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot, annulering (ongeacht of dit geheel of gedeeltelijk), persoonlijke ongevallen en letsel, 
medische en repatriëring kosten, schade aan of verlies of diefstal van bezittingen en apparatuur (inclusief 
camera apparatuur), verlies van bagage, geld en bezittingen en vlucht of boot annuleringen en vertragingen. 
 

Klachten 
Hebt u een klacht over de fotoreis of workshop, dan moet u dit bekend maken bij de eerst mogelijke 
gelegenheid. Wij zullen dan proberen dit op te lossen. Alle openstaande klachten die niet opgelost (kunnen) 
worden tijdens de fotoreis of workshop, moeten bij ons worden schriftelijk worden aangemeld binnen 30 
dagen na het einde van de fotoreis of workshop. 
 

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid 
Christian Biemans Fotografie kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor overlijden, 
lichamelijk letsel of ziekte veroorzaakt aan de personen op het reserveringsformulier. Alle fotoreizen & 
workshops worden aangegaan op uw eigen risico. 
Christian Biemans Fotografie kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van 
verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking van de geleverde diensten door 
weersomstandigheden, oproer, arbeidsconflicten, stakingen, oorlogen, overstromingen of ziekte. Dergelijke 
verliezen of bijkomende kosten zijn de verantwoordelijkheid van u en de personen op het 
reserveringsformulier. 
Elke schadeclaim is onderworpen aan het Nederlands recht en alle procedures gelden binnen het exclusieve 
domein van de Nederlandse rechtbank. 
 

Samenwerking met andere fotografen 
Deze voorwaarden zijn toepassing op alle fotoreizen & workshops georganiseerd door Christian Biemans 
Fotografie met inbegrip van fotoreizen & workshops georganiseerd in samenwerking met andere fotografen. 
Zorg ervoor dat u alle voorwaarden van alle partijen hebt gelezen en begrepen voorafgaand aan het boeken. 
 

Akkoord verklaring 
Door ons een ingevuld boekingsformulier per e-mail te sturen, verklaard u akkoord te gaan met de 
voorwaarden zoals hierboven beschreven. De persoon die het formulier ondertekent, doet dit ook namens 
eventuele andere  personen vermeld op het formulier. Hiermee gaan zij automatisch ook akkoord met de 
voorwaarden zoals hierboven beschreven. 
 

Vragen & informatie 
Als u vragen heeft over deze voorwaarden of over onze workshops & fotoreizen, kunt u een e-mail sturen 
naar: info@biemans-photography.com. 

 


