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INSCHRIJFFORMULIER
BASISCURSUS VASTGOED FOTOGRAFIE

Training:

Basiscursus Vastgoedfotografie

Docent:

Ursula van Marwijk, Studio 1347 (www.studio1347.nl)

Data en tijd:

Zaterdag 26 januari 2019, 13.30 – 17.00 uur
Zaterdag 9 februari 2019, 13.30 – 17.00 uur

Locatie:

Op locatie in een ter beschikking gestelde woning.
Adresgegevens worden later toegestuurd. *

Cursusprijs LNV 2019:
Cursusprijs NIET LNV 2019:

€ 110,00 ex BTW
€ 145,00 ex BTW
Incl. hand-out.

LET OP!! Neem je eigen camera mee!
Aantal cursisten:

Minimaal 4 - Maximaal 6

Programma:




Theoretische uitleg
Basisprincipes van fotografie, zoals sluitertijden, diafragma, belichting
Oefenen in de praktijkwoning

* Diegene die zijn of haar woning ter beschikking stelt als cursuslocatie ontvangt 15% korting op de cursusprijs. Dit s.v.p.
aangeven op het inschrijfformulier. Wanneer er meerdere cursisten hun woning ter beschikking stellen, zal de organisatie
van Styling Concepts Group een keuze maken. Een ieder ontvangt hierover dan bericht.
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Ondergetekende schrijft in voor:

Basiscursus Vastgoed Fotografie
DATUM:

O

26 januari 2019

O LNV LID

O 9 februari 2019 *

O GEEN LNV LID *

* Aanvinken wat van toepassing is

NAAM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STRAAT-WOONPLAATS-POSTCODE: …………………………………………………………………………………………………..

TEL:……………………………………………..................E-MAIL…………………………………………………………...............

Datum:…………………………………………………Plaats:………………………….........................................................

HANDTEKENING …………………………………………………………
WONING ALS CURSUSLOCATIE:

JA

/

NEE *

* omcirkelen wat van toepassing is

Aanmeldformulier retour: uiterlijk twee weken voor aanvang cursus.
Aanmeldformulier scannen en mailen naar:
info@stylingconceptsgroup.nl
Betaling: uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus
Voorwaarden:
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde binnenkomst inschrijfformulieren. Bij volinschrijving wordt cursist de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan de eerstvolgende Basiscursus Fotografie o.g. op een nader te bepalen tijdstip. Na ontvangst van het compleet
ingevulde aanmeldformulier ontvangt deelnemer de factuur. Het totaalbedrag van € 133,10 incl. BTW (LNV leden) of € 175,45 incl. BTW
(niet LNV leden) dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training.
Rekeningnummer: IBAN: NL13INGB0004760352 , BIC: INGBNL2A t.n.v. Styling Concepts Group. In geval van ziekte van de trainer wordt in
overleg een nieuwe trainingsdatum vastgesteld. In geval van ziekte van cursist heeft deze het recht een vervanger te sturen of deel te
nemen aan de eerstvolgende Basiscursus Fotografie o.g.. Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de
training. Voor annuleringen tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van de cursus zullen wij 50% van het totale cursusbedrag excl. Btw in
rekening brengen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus kan geen restitutie van het trainingsbedrag plaatsvinden.
Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, behoudt SC Group zich het recht voor de Basiscursus Fotografie o.g. te annuleren of te
verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. Deelnemer wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.
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