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Algemene Voorwaarden workshop fotograferen met je smartphone  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je inschrijving voor de workshop fotograferen met je 
smartphone. Door middel van je betaling verklaar je akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden en ben 
je verzekerd van een plek. De overeenkomst komt tot stand tussen jou en Floor Noten Support KvK: 62296507 
gevestigd te Landgraaf.  
 
Artikel 1 Workshopgeld  
Een reservering is pas definitief als de volledige betaling is voldaan. 
Annulering (ook bij ziekte) van de workshop is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor de aangemelde workshop 
datum. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Annuleren kan alleen per e-mail aan  
info@floornoten.nl onder vermelding van ‘annulering cursus’.  
 
Artikel 2 Onvoldoende aantal inschrijvingen  
Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Floor Noten Support het recht om de workshop te verplaatsen 
naar een andere datum of te annuleren. In geval van annulering is Floor Noten Support slechts gehouden het 
workshopgeld terug te betalen. In het geval de cursist de alternatieve datums verhinderd is, zal alsnog 
overgegaan worden tot restitutie van het bedrag. Verdere aansprakelijkheid van Floor Noten Support is 
uitgesloten.  
 
Artikel 3 Eigendomsrechten  
Op alle door Floor Noten Support ter beschikking gestelde materialen, gegevens en informatie, in welke vorm 
ook verstrekt, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten welke toebehoren aan Floor Noten 
Support. Je mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de workshop ten eigen behoeve gebruiken. 
Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Floor Noten Support aan jou verstrekte materialen, 
gegevens en informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floor Noten 
Support. 
  
Artikel 4 Privacy  
De persoonsgegevens die je verstrekt bij inschrijving voor de workshop worden door Floor Noten Support 
vastgelegd. Jouw gegevens kunnen door Floor Noten Support worden gebruikt om je te informeren over 
relevante producten en diensten van Floor Noten Support.  Floor Noten Support zal de gegevens niet 
verstrekken aan derden. 
 
Artikel 5 Aansprakelijk 
Elke deelname aan de workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist. Floor Noten Support is 
niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cursist zelf. 
Floor Noten Support is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.  
 
 Artikel 6 Wijzigingen  
Floor Support behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 
op deze pagina gepubliceerd. Floor Support raad je aan deze Algemene Voorwaarden bij iedere inschrijving 
opnieuw te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende Algemene 
Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil 
dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen ieder geschil met betrekking tot het 
bestaan en de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde 
Nederlandse rechter. 
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