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beter beeld, meer opvallen
SUCCESVOL IN BEELD

 
 

Inschrijfvoorwaarden VIP-dag, privéles, cursussen, workshops, langer durende 

programma’s en fotografie Succesvol in Beeld  
 
 
Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor een dienst of product, zoals een VIP-dag, privéles, cursus, 
workshop, training, langer durend programma, fotografie of begeleiding van een beeldproductie, van 

mij! Hieronder staan een aantal spelregels voor het inschrijven: 
 

Aanmelding en deelname Je kunt je aanmelden door het invullen van een contactformulier op mijn 
website, het invullen van een inschrijfformulier tijdens één van mijn presentaties of workshops of door 

het sturen van een mail naar info@succesvolinbeeld.nu. Je reserveert daarmee een tijdblok in mijn 
agenda voor een dienst of product van je keuze. De aanmelding is daarmee definitief ook als je nog 

geen bevestiging hebt ontvangen. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van je 
aanmelding. 

Annulering van je deelname Betaling vindt in principe voor aanvang van de dienst of product plaats. 
Restitutie van het cursusgeld of boekingsbedrag is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van de factuur 

bij betaling vooraf. Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) na ontvangst van de factuur, is voor 
aanvang van de VIP-dag, privéles, cursus, workshop, langer durend programma of fotoshoot 100% van 

het gehele bedrag verschuldigd. Annuleren kan per mail. Voor het bepalen van de annuleringstermijn 
ga ik uit van de verzenddatum van jouw annuleringsmail. Jouw plaats in de VIP-dag, privéles, cursus, 

workshop, langer durend programma of fotoshoot kan ingenomen worden door een vervanger, als je 
dat tijdig aan mij doorgeeft. De kosten hiervan bedragen 10% van het cursusgeld dan wel boekingsgeld. 

Restitutie van het cursusgeld of boekingsgeld vanwege het niet bijwonen van lessen is niet mogelijk.  
Annulering door mij Bij onvoldoende belangstelling behoud ik me het recht voor om een cursus, 
workshop, training of langer durend programma te annuleren. Je krijgt hiervan uiterlijk twee weken 

voor aanvang van de cursus, workshop, training of langer durend programma per mail bericht. 
Uiteraard stort ik het reeds betaalde cursusgeld direct terug.  

Mocht ik onverhoopt ziek zijn (wat gelukkig nog niet eerder gebeurd is, maar je weet het nooit) en in 
geval van overmacht wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum 

of geannuleerd. Uiteraard stort ik bij annulering het reeds betaalde cursusgeld naar rato van het aantal 
gemiste lessen direct terug.  

Betalingsvoorwaarden Je ontvangt de factuur per e-mail. Het volledige bedrag dient binnen 14 dagen 
te worden voldaan, maar niet later dan 30 dagen voor de 1e cursusdag. Bij betaling achteraf is de 

betalingstermijn 14 dagen. Mocht je de factuur niet op tijd voldoen dan ontvang je van mij een 
herinnering. Mocht ik 14 dagen na deze herinnering nog geen overboeking hebben ontvangen dan 

breng ik € 50 administratiekosten in rekening. Foto’s en video’s mogen pas gebruikt worden als aan alle 
verplichtingen aan mij, inclusief betaling is voldaan.  

Aansprakelijkheid Succesvol in Beeld is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of 
eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen van de cursist 

tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. 
Gebruik beeldmateriaal en getuigschriften Tijdens VIP-dagen, privélessen, cursussen, workshops, 

trainingen, langer durende programma’s en fotoshoots zijn algemene auteurs- en publicatierecht van 
toepassing. Dat wil zeggen dat gebruik van naam, beeldmateriaal (foto en film) en getuigschriften in 

zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt kunnen worden voor trainings- of promotiedoeleinden tenzij je 
expliciet schriftelijk bezwaar tot publicatie ingediend hebt voor aanvang van het evenement. 

Door deel te nemen aan een evenement van Succesvol in Beeld, zowel online als offline, stem je toe 
begrepen te hebben dat er algemeen auteurs en publicatie recht van toepassing is.  
Succesvol in Beeld kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of 

auteursrecht.  
Akkoordverklaring Door aanmelding verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde 

inschrijfvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor zover hiervan hierboven niet is afgeweken. 
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