Leveringsvoorwaarden en Privacy Beleid
Ondanks de grootste zorg waarmee dit document is geschreven is alles onder voorbehoud van fouten en
wijzigingen. Wanneer op een later moment, dan uw inschrijving, cruciale wijzingen worden aangebracht, dan
wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Versie: maart 2015
1. Inschrijving fotosafari
Inschrijven voor de Oostvaardersplassen safari van fotosafaris.nl geschiedt via de website
www.fotosafaris.nl
Bij deze aanmelding wordt u om de volgende gegevens gevraagd:
-Naam
-Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
-Email adres
-Telefoonnummer
Hier kunt u aanvinken aan welke fotosafari u graag wilt deelnemen.
Wanneer u zich heeft ingeschreven, staat voor u een plek gereserveerd voor deze safari. U wordt vervolgens
doorgelinked naar de betaalmodule. Na betaling ontvangt u een factuur en informatie over de safari.
De inschrijving is pas definitief ná het betalen van het verschuldigde bedrag.
Er kunnen zich maximaal 4 personen inschrijven voor een safari.
2. Betaling
De prijs van de fotosafari is € 295,- (inc BTW).
3. Bevestiging definitieve inschrijving
Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestigingsmail met de
definitieve inschrijving.
4. Doorgaan van de safari
De safari gaat pas door vanaf 4 deelnemers. Vervolgens gaat deze altijd door, ongeacht de
weersomstandigheden. Er is een backup-systeem voor de fotograaf. Mocht de ingeplande fotograaf
verhinderd zijn, dan zal één van de andere fotograaf deze overnemen. Mocht desondanks de safari om één
of andere reden niet door kunnen gaan, dan zal de organisatie een vervangende datum regelen.
5. Annulering en voorwaarden restitutie
Annulering kan per e-mail en per telefoon en kan zonder opgaaf van reden.
Tot 4 weken vóór de datum van de safari kunt u kosteloos annuleren en krijgt u het gehele bedrag terug.
Tussen 4 weken en 1 week wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één
week vóór de fotosafari is geen restitutie meer mogelijk. Door u aan te melden voor de fotosafari verklaart u
zich akkoord met de Leveringsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden.
Voor Algemene Voorwaarden zie onderaan de website.
6. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming
zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen
worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven, bijv. inschrijving cursussen en/of nieuwsbrief.
Uw gegevens zullen onder geen voorwaarde worden doorgegeven of doorverkocht aan derden. Gegevens
kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of
strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet
bescherming persoonsgegevens).
7. Eigen risico
Deelname aan De Nieuwe Wildernis fotosafari is altijd op eigen risico.
De deelnemer verklaart door inschrijving de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade in
welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen:
Johan van der Wielen
Verbindingsweg 22, 3921DM, Elst (Ut)
06-25064614
info@schoffie.eu

