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WORKSHOP DETAILS 
Mind the Moment workshops zijn workshops georganiseerd door Nele Watty, Dries Renglé, Yves Schepers en Philippe 
Swiggers. De workshop geeft de deelnemers de kans intensief samen te werken met hierboven genoemde huwelijksfotografen. 
Als deelnemer van één van deze workshops ga ik akkoord met hetvolgende: 

 
BOEKING / ANNULATIE 
De boeking van een is pas definitief na betaling van het totaalbedrag te voldoen bij inschrijving. 
Er worden slechts 12 deelnemers toegelaten tijdens deze workshop. Eerste inschrijvingen hebben hierin voorrang op de 
volgende. 

 
Bij annulatie door de deelnemer kan de deelnemer in kwestie geen aanspraak maken op een refund op het reeds betaalde 
bedrag.  
 
Workshops gaan slechts door wanneer er een minimum van 8 deelnemers inschrijft voor de betreffende workshop. Indien de 
workshop hierdoor of om andere redenen geannuleerd wordt door Mind the Moment zal het totaal betaalde bedrag terugbetaald 
worden door MTM VZW.  

 
OVERMACHT 
Wanneer de uitvoering van de workshop ingevolge overmacht wegens ziekte, ongeval e.d. niet te realiseren is door één van de 
fotografen hierboven vernoemd, zal de organisatie zoeken naar een gepaste vervanger. Deelnemers zullen ten gepaste tijde op 
de hoogte gesteld worden en de fotografen kunnen hiervoor aldus niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
GEDRAGSREGELS 
De deelnemer gaat akkoord om alle gedragsregels, instructies en mogelijke waarschuwingen op te volgen gegeven door de 
organisator en gaat tevens akkoord alle wetten na te leven tijdens de workshop. 
De deelnemer gaat akkoord te betalen voor alle beschadigingen, boetes, enz. waar de deelnemer verantwoordelijk voor is 
tijdens het volgen van de workshop en het verblijf op de locatie. 

 
TEVREDENHEID 
Mind the moment organisatie kan jouw tevredenheid niet garanderen en kan er onmogelijk voor zorgen dat de deelnemer zal 
leren uit al de effectieve lesinhouden. Mind the Moment organisatie kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de 
ontevredenheid van de deelnemer. 

 
ONGEVALLEN 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het bijwonen van de workshop. 

 
INFO@MINDTHEMOMENT.BE  


