
Algemene voorwaarden  
Camp Collective 2023 

 

1. Partijen 
Camp Collective 2023 wordt georganiseerd door Sonja Koning Photography (kvk 61683574) & Angela 
Bloemsaat - Love Story Photography (kvk 59960779). Deze 2 partijen vormen in deze AV samen Camp 
Collective.  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Camp Collective sluit met 
deelnemers. Door middel van het bevestigen van je deelname (voldoen van factuur) ga je hiermee 
akkoord. 

 

2. Uitvoering    
○ Camp Collective spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande 

omstandigheden tijdens de workshop meerdaagse. Camp Collective zorgt voor 2 shoot 
mogelijkheden en 2 talks welke inhoudelijk betrekking hebben om werkzaam te zijn als Love 
& Wedding fotograaf. 

○ Camp Collective voorziet naast een slaapplek (3x) ook van diner (3x), ontbijt (3x) en lunch 
(2x). 
(Extra) alcoholische versnaperingen zijn voor eigen rekening. 

 

3.  Aansprakelijkheid 
○ Camp Collective heeft de informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg 

samengesteld. Camp Collective is niet aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, 
die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) 
gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van de workshop.  

○ Mocht Camp Collective toch aansprakelijk worden gehouden, dan kan maximaal het 
ticketbedrag worden uitgekeerd. 

○ Deelname aan de workshop is voor eigen risico.  Camp Collective is niet aansprakelijk tijdens 
het programma voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen of voor tijdens het 
programma opgelopen persoonlijk letsel. 

○ Deelnemers die iets stuk maken of iets beschadigen aan eigendommen van anderen zijn hier 
zelf aansprakelijk voor. (zakelijke aansprakelijkheidsverzekering) 

○ Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige reisverzekering. 

 

4. Kosten & Betaling    
Garantieregeling STO Garant 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Sonja Koning Photography gebruik 
van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- 
garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. 

Bij elk (reis)aanbod van Sonja Koning Photography wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO 
Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden 
van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-
garant.nl/downloads). 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan 
Sonja Koning photography, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo 
Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 



geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop 
van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Sonja Koning Photography niet 
(volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling 
leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

Nadat de factuur is voldaan (binnen 14 dagen) en de betaling ontvangen is, is jouw plek definitief 
vastgelegd en ben je officieel deelnemer aan Camp Collective 2023.  

Een IDGAF  €1799,00.  
Een vroegboek ticket €1849,00. 
Normaal ticket €1899,00. 
Let op: de bedragen zijn excl. 21% btw. 
 
Betalen in  termijn geschiedt in 3 keer. Het kost €105 excl btw meer om in termijnen te betalen. Voor 
de eerste termijn geldt voor 15-01-2022. Termijn 2 voor 15-2-2022. Termijn 3 voor 15-3-2022. 

Betaal je niet op tijd of voldoende, dan krijg je eerst een herinnering. Daarna wordt jouw ticket weer 
vrijgegeven voor iemand anders.  
Reeds betaalde ticketprijs wordt niet gerestitueerd tenzij jouw ticket verkocht kan worden aan iemand 
anders. 
 

5. Gebruiksrecht beelden gemaakt tijdens Camp Collective    

○ Beelden die jij hebt gemaakt tijdens Camp Collective mag je gebruiken voor jouw fotografie 
portfolio. Lees: jouw website & jouw social media.  

○ Het is niet toegestaan beelden van de shoots, modellen, styling of woning, te gebruiken als 
ondersteunend beeldmateriaal van een workshop, retreat, workation of andere vorm van 
fotografie gerelateerde diensten die je zelf in de toekomst wilt gaan verkopen aan andere 
beeldmakers.  

○ Indien je beeldmateriaal instuurt/ deelt met online media (blogs, social media, e.d.) ben je 
verplicht Camp Collective en alle meewerkende leveranciers te vermelden incl. 
functieomschrijving. Deze leverancierslijst wordt door Camp Collective verstrekt. Let op: op 
instagram is taggen alleen niet voldoende, maar dient dit in de caption/omschrijving expliciet 
te worden vermeld. 

○ Zonder naamsvermelding van meewerkende leveranciers in foto is het niet toegestaan de 
beelden te gebruiken. Zowel online, als offline.  

○ Indien je beeldmateriaal instuurt/ deelt met offline media: magazine, krant, en ander 
drukwerk dien je expliciet toestemming te krijgen van alle leveranciers en modellen die 
zichtbaar zijn (in persoon of in werkzaamheden) op de desbetreffende foto. Afhankelijk van 
de toepassing zal de vergoeding worden verdeeld onder de leveranciers en/ of modellen. 
Indicatie tarieven zijn hier te vinden. Precieze verdeling en tarief dient nader te worden 
bepaald. 
 

6. Portretrecht 
Tijdens het event worden ook backstage beelden geschoten waar jij op kunt staan. Camp Collective kan 
deze beelden gebruiken ter promotie. Indien je hier bezwaar tegen hebt, geef je dit voor 1-3-2022 aan. 

 

7. Naamsvermelding  
Bij het publiceren van beelden geschoten tijdens Camp Collective dienen leveranciers en modellen te 



worden benoemd incl. functieomschrijving. Zowel op je website als social media.  De leverancierslijst 
wordt door Camp Collective verstrekt.  
Let op: op instagram is taggen alleen niet voldoende, maar dient dit in de caption/omschrijving expliciet te 
worden vermeld. 

 

8. Annuleren   
○ Het is niet mogelijk je deelname te annuleren na betaling. De betaling wordt niet 

geretourneerd. Wel mag je jouw plek verkopen aan een andere fotograaf (voor maximaal 
hetzelfde bedrag). Hierbij wordt Camp Collective door de deelnemer ingelicht. Camp 
Collective kan je hier ook bij helpen. 

○ Camp Collective mag het evenement verplaatsen of aanpassen indien er sprake is van 
onvoorziene omstandigheden/overmacht. Onder deze omstandigheden behoren o.a. 
noodweer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen/locatie, wegblokkades, 
stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van sprekers, overheidsmaatregelen 
die invloed op de uitvoering van de workshop hebben.  

○ Wanneer de organisatie genoodzaakt is Camp Collective te annuleren, dan kan er een nieuwe 
datum komen voor deze editie. Wanneer er geen sprake is van een nieuwe editie, zal het 
bedrag voor het  deelname ticket van Camp Collective teruggestort worden.  

○ Als 1 van de 2 sprekers is verhinderd door overmacht, dan zal je z.s.m. hiervan op de hoogte 
worden gebracht en zal er binnen de beste mogelijkheden dan wel voor een passende 
vervanging worden gezorgd of een passende oplossing worden verzorgd. De organisatie van 
Camp Collective bepaald hierin welke oplossing passend is.    

○ Camp Collective zal bij 10 of minder deelnemers het event annuleren i.v.m. onvoldoende 
animo. Deelnemers krijgen hun Camp Collective ticketgeld in dit geval teruggestort op hun 
bankrekening. 
 

9. COVID 

Indien een deelnemer tijdens Camp Collective positief getest wordt op covid, dan zal hij/zij in quarantaine    
moeten op eigen kosten. 

Camp Collective kan i.v.m. covid maatregelen geannuleerd worden: 

- als er op dat moment in Oostenrijk een inreisverbod geldt voor reizigers uit Nederland in de periode 
van de workshop.  

- als er in Oostenrijk een lockdown is waardoor vrij reizen met een vervoermiddel en/of je 
voortbewegen in de buitenlucht niet toegestaan is.  

- wanneer er in Oostenrijk de 2G regel geldt bij inreizen. D.w.z. dat je het land niet in mag wanneer je 
niet gevaccineerd of hersteld bent. 

 

Wanneer de organisatie genoodzaakt is Camp Collective te annuleren, dan kan er een nieuwe datum komen 
voor deze editie. Wanneer er geen sprake is van een nieuwe editie, zal het bedrag voor het  deelname ticket 
van Camp Collective teruggestort worden.  
Kan je op de data van de nieuwe editie niet mee? Dan krijg je het bedrag voor het deelname ticket van Camp 
Collective teruggestort.  

 
Andere gemaakte kosten (maar niet exclusief) zoals vliegticket of PCR tests zijn voor eigen rekening en zullen 
vanuit de organisatie nooit vergoed worden.  



Heb je zelf COVID?  
Het is niet mogelijk je aankoopbedrag terug te krijgen. Wel kan CC je helpen je ticket te verkopen aan iemand 
die op de wachtlijst staat. (Check de polis van je doorlopende reis - annuleringsverzekering of je dan geld retour 
kunt krijgen).  

 

 

 

 

 


