INSCHRIJFFORMULIER 2015-2016 VRIJE ACADEMIE NIJMEGEN
Ik schrijf mij in voor:
Cursus A - FOTOGRAFIE; BEWERKING EN TECHNIEK, docent Jos Janssen.
Cursus B – V.A.N. FOTO PRAKTIJK DAGEN, docent Jos Janssen
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam

m/v

Voornaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mailadres
(hieronder alleen invullen indien naam en/of adres van betaalplichtige anders is dan van de cursist)
Naam
Adres
Woonplaats en postcode
Telefoon
E-mailadres
Ondergetekende gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden aangegeven in de Algemene voorwaarden
cursus Vrije Academie Nijmegen, Jos Janssen
Betaling van het cursusgeld ineens, eenmalig:
in termijnen:
HANDTEKENING:

Cursus A - € 475,00
Cursus B - € 215,00
cursus A - 10 termijnen van € 52,50
cursus B – 10 termijnen van € 25,00
DATUM:

Algemene voorwaarden cursus Vrije Academie Nijmegen, Jos Janssen
Om u in te schrijven voor een cursus bij Jos Janssen kunt u het inschrijfformulier gebruiken. Het formulier is
tevens een bevestiging waardoor u het cursusgeld verschuldigd bent. Daarom vragen wij uw handtekening.
Het formulier kunt u opsturen naar : Jos Janssen Imaging, Dorpsstraat 48, 6587 AZ Middelaar.
KORTING OP CURSUSSEN
Indien u 65 jaar of ouder bent, dan krijgt u een korting van 5 % op de cursusprijs. U hoeft dit niet aan te
vragen, de korting wordt direct verrekend met het cursusgeld.
WIJZE VAN BETALEN
U dient het cursusbedrag over te maken op bankrekening nummer: NL48 INGB 0006866465. Alle cursussen
kunnen in termijnen worden betaald, dit is echter duurder dan betaling in een keer. De betaling van de 1e
termijn dient 2 weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn. Het aantal termijnen valt samen
met de looptijd van de cursus.
Bij niet nakomen van de aanmelding wordt het gehele cursusbedrag gevorderd via incasso. Indien betaling
van het cursusgeld om enige reden niet voor aanvang van de cursus is geschied, wordt bij de 2e aanmaning
€ 25 administratiekosten in rekening gebracht.
OPZEGGING
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en kan kosteloos tot uiterlijk een maand voor aanvang van de
betreffende cursus. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.
RESTITUTIE
Indien aan het eind van het cursusjaar blijkt dat door ziekte of verhindering van de docent, buiten de
vakanties en vrije dagen om, meer dan 2 lessen zijn vervallen, kan hiervoor schriftelijk restitutie worden
aangevraagd. In geval van verhindering van een docent zal Jos Janssen voor een vervangende docent of
een vervangende les trachten te zorgen. Het inzetten van een andere docent of een vervangende les leidt
niet tot restitutie, evenals eigen verzuim.
ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN
Jos Janssen behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen
zijn. Uiteraard ontvangen in dat geval de ingeschrevenen hun cursusgeld retour. In overleg met de
cursusgroep kan eventueel een andere cursusformule worden aangeboden.
Jos Janssen behoudt zich het recht voor de in deze brochure vermelde informatie naar eigen inzicht aan te
passen.

Cursusinformatie

Cursus A: Fotografiecursus Fotografie: bewerking en technieken
Programma 2015 – 2016
Soort cursus: jaarcursus, frequentie: om de 2 weken op woensdagavond, uitgezonderd vakantieweken.
Start van de cursus: september 2015
Einde van de cursus: juni 2016
Inhoud van de cursus:
Fotograaf Jos Janssen leert je met veel aandacht en plezier het fotograferen, waarbij de zelfwerkzaamheid
centraal staat. Techniek en praktijk gaan hand in hand in onze lesavonden.
In de cursussen vind je de ideale combinatie van techniek, inhoud en creativiteit.
Jos Janssen is zelf ook een enthousiaste fotograaf.
Per kwartaal wordt er een thema uitgelicht en besproken. Aan de hand hiervan worden opdrachten
uitgewerkt.
Per cursusjaar worden er 2 foto-zondagen georganiseerd.
Aanmelden kan via info@josjanssen.nl, geef je naam, adres en woonplaats op en geef aan dat je de cursus
A-FBT2015-16 wilt volgen.
De cursusprijs is € 475 per cursist/jaar. Termijnbetaling is mogelijk.
Meer informatie nodig?
Bel gerust 06-30343854 of mail je vragen/wensen naar info@josjanssen.nl

Cursus B: VAN-Foto Praktijk Dagen
Heeft u een digitale spiegelreflexcamera en gebruikt u deze alleen op de automatische stand? Schrijf u nu
in voor de VAN-Foto Praktijk Dagen en ontdek welke mogelijkheden u hebt met uw eigen camera. U leert
de begrippen over sluitertijd, diafragma, ISO, witbalans en lichtmeting beter toe te passen. U leert met
perspectief, compositie en flitser om te gaan. U gaat gericht kiezen welk genre bij u past: landschap-,
portret-, macro- of misschien wel architectuurfotografie?
Prijs: € 215,00
Fotografiedocent Jos Janssen is een professionele fotograaf met veel praktijk- en leservaring. In negen
colleges, waarvan drie praktijkdagen, leert Jos Janssen u de kneepjes van het vak. Elke les staat één
techniek centraal en krijgt u een aantal opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. In de eerstvolgende
theorieles wordt van iedereen een foto behandeld. Bovendien gaat u om de twee colleges naar buiten om
te fotograferen op locatie en uw nieuw verworven kennis in de praktijk te brengen. De VAN-Foto Praktijk
Dagen is voor iedereen die zijn of haar digitale camera beter wil leren gebruiken en verkennen. Het
enthousiasme van Jos Janssen zal u op weg helpen naar beter fotograferen.
(Bij deze cursus is geen syllabus aanwezig.)
De voorlopige data van deze cursus zijn nog niet bekend, maar zullen plaatsvinden in de maanden
september/oktober en maart/april. (Naar verwachting op de woensdagavond.)

