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Rotterdam, 01 oktober 2013
Betreft: Uitnodiging NIVRE- cursus Fotografie

Geachte Kandidaat Register-Expert,
De eendaagse NIVRE- cursus Fotografie wordt georganiseerd door het NIVRE en heeft als doel de
cursist meer vertrouwd te maken met de verschillende technieken en media met betrekking tot
fotografie.
Tijdens deze cursus zal nader worden ingegaan op specifieke vaardigheden c.q. omstandigheden die
voor de Opname-expert van belang kunnen zijn. Tevens zal de cursus voor een deel buiten worden
gegeven.
Voor deelname aan deze cursus dient u een eigen fotocamera mee te nemen.
Datum en tijd
De cursus vindt plaats op dinsdag 12 november 2013 en neemt een hele dag in beslag,
van 09.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie
De locatie van de training is:
NIVRE
Kralingseweg 225 - gebouw EIK
Begane grond
3062 CE te Rotterdam.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van het NIVRE.
Kosten
De kosten bedragen € 225,- exclusief BTW. De lunch, het cursusmateriaal en een deelnamebewijs
zijn bij de prijs inbegrepen.
Aanmelding
Indien u wenst deel te nemen aan deze cursus kunt u zich aanmelden via het Extranet.
Annulering
In geval van annulering kunt u via het Extranet afmelden. Bij annulering binnen een week voor
aanvang van de cursus wordt u 50% van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel
niet afmeldt zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag in voor deelname in rekening te
brengen.
Het NIVRE is gemachtigd om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,
NIVRE
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