
Aanvullende Voorwaarden Workshops en Reizen
Voor onze workshops en reizen gelden in aanvulling op de Al-
gemene Voorwaarden van de FotografenFederatie de navolgen-
de aanvullende voorwaarden. Bij  tegenstrijdigheid in voorwaar-
den tussen de twee documenten gelden de voorwaarden zoals 
beschreven in deze aanvullende voorwaarden.
Door betaling van de aanbetalingssom verklaart u zich akkoord 
met de voorwaarden.

Reservering
Uw reservering voor een workshop of reis wordt pas definitief 
na ontvangst van de betaling van de aanbetalingssom. Het hier-
voor verschuldigde bedrag is per workshop of reis verschillend 
en wordt vermeld bij de beschrijving van de reis op de website.

Betaling
Betaling van de aanbetalingssom alsmede de volledige reissom is 
mogelijk per (internationale) bankoverschrijving op het bankre-
keningnummer zoals vermeld op de factuur welke u ontvangt na 
boeking.
De volgende betalingsperioden zijn van toepassing:
• Voor ééndaagse workshops/reizen:

‣ Aanbetalingssom: binnen 14 dagen na ontvangst factuur 
doch uiterlijk 30 dagen voor aanvang

‣ Volledige som: uiterlijk 30 dagen voor aanvang
• Voor meerdaagse workshops/reizen:

‣ Aanbetalingssom: binnen 14 dagen na ontvangst factuur 
doch uiterlijk 45 dagen voor aanvang

‣ Volledige som: uiterlijk 45 dagen voor aanvang
Notabene: Mocht uw boeking plaatsvinden nadat de periode 
voor de betaling van de volledige som reeds is verstreken, dient 
de volledige som direct na ontvangst van de factuur te worden 
voldaan.

Annulering door deelnemer
Mocht u onverhoopt een reeds geboekte workshop of reis moe-
ten annuleren, gelden hiervoor de volgende kosten:
• Voor ééndaagse workshops/reizen:

‣ Meer dan 90 dagen voor aanvang: nihil
Reeds betaalde bedragen worden hierbij teruggestort 
(onder inhouding van eventueel van toepassing zijnde 
bankoverschrijvingskosten)

‣ Tussen de 90 en 30 dagen voor aanvang: De aanbeta-
lingssom

‣ Minder dan 30 dagen voor aanvang: De volledige som
• Voor meerdaagse workshops/reizen:

‣ Meer dan 90 dagen voor aanvang: nihil
Reeds betaalde bedragen worden hierbij teruggestort 
(onder inhouding van eventueel van toepassing zijnde 
bankoverschrijvingskosten)

‣ Tussen de 90 en 45 dagen voor aanvang: De aanbeta-
lingssom

‣ Minder dan 45 dagen voor aanvang: De volledige som

Annulering door Hayo Baan – Photography
Mocht een workshop/reis door Hayo Baan – Photography moe-
ten worden geannuleerd als gevolg van onvoorziene gebeurte-
nissen, het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers of 
ziekte van  de organisator(en), worden de reeds ontvangen be-
dragen volledig aan u gerestitueerd.
Hierbij zijn wij niet aansprakelijk voor enige reeds door u ge-
maakte kosten ter voorbereiding van de workshop/reis (bijv. 
hotelboekingen, aanschaf reistickets, visa, reisdocumenten, kleding, 
etc.).

Minimale groepsgrootte
Hayo Baan  – Photography behoudt zich het recht voor een 
workshop/reis te annuleren tot 45 dagen voor aanvang van een 
meerdaagse workshop/reis respectievelijk 30 dagen voor een 
ééndaagse workshop/reis indien niet het minimum aantal deel-
nemers is bereikt.

Verzekering en verplichte reisdocumenten
Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor adequate verzeke-
ring (bijvoorbeeld annulerings-,  reis- en ziektekostenverzekerin-
gen).
Indien van toepassing dienen deelnemers zelf zorg te dragen 
voor het verkrijgen van de benodigde reisdocumenten als visa en 
een geldig paspoort.

Gezondheid
Deelnemers dienen in goede algemene gezondheid te zijn. Spe-
ciale dieeteisen dienen ruim van te voren aan ons kenbaar te 
worden gemaakt. Er zal hier zo ver mogelijk rekening mee wor-
den gehouden. We kunnen echter niet garanderen dat aan alle 
eisen kan worden voldaan.
Indien voor de reis benodigd dienen vaccinatie en alle andere 
reisgerelateerde (medische) zaken door de deelnemer zelf tijdig 
te worden geregeld.

Aansprakelijkheid
Het participeren in een workshop/reis gebeurt volledig op eigen 
risico. U vrijwaart hierbij Hayo Baan – Photography volledig van 
alle aansprakelijkheid en risico's.

Diensten/voorzieningen door derden
Voor onze workshops en reizen maken we gebruik van de dien-
sten en voorzieningen van derden. Hayo Baan  – Photography 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onachtzaam-
heid, opzet, of niet-handelen van deze partijen.  In voorkomende 
gevallen van bijvoorbeeld ongeval,  schade, of ander persoonlijk 
verlies, zal dit rechtstreeks door deelnemer of zijn/haar represen-
tanten met deze derde partij worden afgehandeld. Hayo Baan – 
Photography kan hierbij op geen enkele wijze verantwoordelijk 
worden gesteld.

Onvoorziene gebeurtenissen
Hayo Baan  – Photography zal niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor onvoorziene gebeurtenissen zoals oorlog, sta-
king, overheidsingrijpen, terrorisme, danwel andere redenen bui-
ten de invloed van Hayo Baan  – Photography waardoor een 
workshop of reis niet door kan gaan.
Vinden deze gebeurtenissen plaats voorafgaand aan de work-
shop/reis zal Hayo Baan – Photography de reeds betaalde som 
aan deelnemer restitueren als onder “Annulering door Hayo 
Baan – Photography.”
Verhinderen gebeurtenissen het vervolg van een workshop/reis 
is geen restitutie mogelijk. In dit geval zal Hayo Baan – Photo-
graphy, in overleg, echter wel proberen een alternatief aan te 
bieden.

Exclusiviteit
Deelnemers mogen niet binnen vijf jaar na deelname aan een 
workshop/reis van Hayo Baan – Photography, zelf workshops of 
reizen naar dezelfde locatie organiseren, promoten, of verkopen. 
Voor schending van dit artikel geldt een boete van €20.000,- per 
jaar.
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