Focus Adventure organiseert zowel workshops in de natuur als creatieve
workshops binnen. Bij alle workshops wordt op een transparante wijze kennis
en tips & tricks aangereikt op een inspirerende manier gecombineerd met
gezelligheid en gastvrijheid. Als workshopleidster vind ik het belangrijk dat alle
cursisten tijd en aandacht krijgt tijdens de workshop, hierdoor worden de
groepjes kleingehouden voor max.5 cursisten. Het is niet nodig om een ervaren
fotograaf te zijn om deel te kunnen nemen aan de workshops maar enige
kennis van je camera is wel gewenst. Met andere woorden je dient wel te
weten waar je iets in je menu kan vinden en waar de knoppen voor zijn.
Neem een kijkje bij de workshops of stuur een e-mail naar info@focusadventure.nl
Algemene voorwaarden Focus Adventure.
Aanmelden/betalingsvoorwaarden:
Workshops: Je kunt je vrijblijvend aanmelden/reserveren voor een geplande
workshop door het invullen en versturen van het contactformulier. Hiervan
krijg je per e- mail een bevestiging inschrijving van. Zes (6) weken voorafgaande
de geboekte workshop ontvang je per e-mail de factuur van deze workshop en
deze dient binnen 14 dagen, na factuurdatum, te worden betaald. Zodra het
bedrag door Focusadventure is ontvangen is je aanmelding definitief waar je
ook per e-mail de bevestiging deelname ontvangt.
Wil je deelnemen aan een workshop die binnen één (1) week ook zal
plaatsvinden, dan is je deelname definitief zodra je het inschrijvingsformulier
hebt verstuurd. Binnen één dag ontvang je dan per e-mail de bevestiging van
deelname met de bijgesloten factuur. Het bedrag, welke op de factuur staat
vermeld, dient dan binnen twee (2) dagen op de rekening van Focusadventure
te zijn ontvangen.
Objectief workshops: Dit zijn workshops waar met een specifiek objectief
wordt gefotografeerd, welke na afloop van de workshop jouw eigendom wordt.
Je kunt je vrijblijvend aanmelden/reserveren voor een geplande objectief
workshop door het invullen en versturen van het contactformulier. Hiervan
krijg je per e- mail een bevestiging van met de bijgesloten factuur, waar het
bedrag van de aanbetaling binnen twee (2) weken te worden betaald. Zodra
het aanbetalingsbedrag door Focusadventure is ontvangen krijg je per e-mail
een bevestiging van definitieve deelname.

Fotoreizen: Je kunt je vrijblijvend aanmelden/reserveren voor een geplande
fotoreis door het invullen en versturen van het contactformulier. Hiervan krijg
je per e- mail een bevestiging van met de bijgesloten factuur. Het bedrag van
de aanbetaling dient binnen twee (2) weken te worden betaald. Zodra het
aanbetalingsbedrag door Focusadventure is ontvangen krijg je per e-mail een
bevestiging van definitieve deelname.
Wanneer een workshop/objectief workshop of fotoreis volgeboekt is, kan je op
de reservelijst geplaatst worden wanneer je dat wenst. In volgorde van
aanmeldingen voor de reserve lijst worden de deelnemers benaderd.
Kortingen:
Focus Adventure werkt met een “kortingskaart”. Dit houdt in dat je bij elke
workshop een paraaf ontvangt. Al naar gelang het aantal parafen wordt de
korting hoger. (Deze korting wordt op volgorde van aanmelding aan een
workshop, automatisch verrekend op de factuur.) De korting kan oplopen tot
30%! Deze korting op de stempelkaart geldt alleen voor dezelfde deelnemer en
is niet overdraagbaar. De “kortingskaart” is niet van toepassing op een
fotoreis en op de objectiefworkshop!
Shop:
Focus Adventure biedt cadeau bonnen aan. Het te besteden bedrag hiervoor is
geheel naar eigen vrije keuze. Het volledige bedrag welke staat vermeld op de
cadeaubon kan in mindering gebracht worden op de factuur als je die wilt
verzilveren bij het inschrijven van een workshop. Je kan dit doen door op het
contactformulier aan te geven dat je een bedrag van €x wilt verzilveren.
Cadeau bonnen zijn verkrijgbaar via info@FocusAdventure.nl. Vermeld hierbij
wel het bedrag wat je wilt, adres van de ontvanger en wie de schenker is. Je
krijgt per e-mail hiervan de factuur en zodra het bedrag is overgeboekt verzend
Focus Adventure, in een leuke verpakking, deze naar de (gelukkige) ontvanger.
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.
Focusadventure heeft een samenwerking met Pixum.nl, en kan daardoor aan
alle deelnemers van een workshop, een kortingscode bij de hand-out
toevoegen, waar de deelnemer gebruik van kan maken om die te verzilveren.
Focusadventure is niet aansprakelijk voor evt. gebreken ect. aan direct
geleverde producten van Pixum.nl.

Al het werk “ Voor aan de muur” van Focusadventure (op door Pixum.nl
geleverde materialen en maten) kan worden besteld. Focusadventure is niet
aansprakelijk voor evt. gebreken aan direct geleverde producten van Pixum.nl.
Annuleren:
Wanneer je aanmelding definitief is geworden, kun je je nog wel afmelden,
maar dan is Focusadventure genoodzaakt 50% van de totaalfactuur van de
workshop in te rekening te brengen als annuleringskosten. Het objectief, welke
bij de objectief workshops staat vermeld blijft dan ook eigendom van
Focusadventure.
Wanneer een workshop/objectief-workshop of fotoreis geannuleerd moet
worden omdat workshopbegeleider door ziekte of overmacht de workshop/
fotoreis niet kan geven, is het mogelijk om in overleg voor een andere datum te
kiezen of volledig restitutie van de reeds gedane betaling te krijgen.
Verplaatsen:
De natuur laat zich niet dwingen, d.w.z. dat Focusadventure een geplande
workshop/ objectief workshop of fotoreis soms zal moeten verplaatsen, omdat
de beoogde onderwerpen nog niet aanwezig zijn. Ook kan het zijn dat het
voorspelde weerbericht de geplande (objectief)workshop c.q. fotoreis in het
water zal laten vallen. Focus Adventure bepaalt uiterlijke 2 dagen voorafgaande
aan de geplande (objectief)workshop c.q. fotoreis of die uiteindelijk wordt
verplaatst en brengt de deelnemer hiervan op de hoogte via de e-mail of
telefonisch. Als de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan een
nieuwe datum, dan wordt er in overleg naar een andere datum gezocht. Wil de
deelnemer van de workshop deze alsnog annuleren dan is Focusadventure
genoodzaakt 50% van de totaalfactuur van de workshop in rekening te brengen
als annuleringskosten.
Vervanging:
De aanmelding is persoonlijk, het is niet mogelijk een ander voor jou in de
plaats te laten deelnemen aan een (objectief)workshop c.q. fotoreis.
Intellectueel eigendom:
a) Zonder schriftelijke toestemming van Focusadventure is de workshop
deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van
het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke

wijze dan ook, te verveelvoudigen.
b) Ook is het niet toegestaan om specifieke verkregen kennis/info m.b.t.
creatieve workshops voor eigen workshops.
Voor a en b geld dat ik genoodzaakt ben om een factuur van in rekening te
brengen.
Aansprakelijkheid:
Focusadventure heeft respect voor de natuur en houdt zich aan de daarvoor
opgestelde regels c.q. verboden! Focusadventure is niet aansprakelijk c.q. te
houden voor schade aan de natuur, al of niet moedwillig aangebracht, door de
deelnemer van de betreffende workshop. Ook is Focusadventure niet
aansprakelijk c.q. te houden als de deelnemer, al of niet moedwillig, de
betreffende verbodsregels overtreedt. Elke deelnemer aan de workshops is
verantwoordelijk voor zijn eigen daden!
Focusadventure aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel
ontstaan tijdens een workshop/fotoreis.
Focusadventure behoudt zich het recht voor om het workshop/fotoreis
programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door lokale of
extreme weersomstandigheden noodzakelijk zijn.
Bedankt voor je inschrijving en veel plezier tijdens de workshop!

