
Voorwaarden The Model Experience (workshop voor startende modellen)

Men komt voor een workshop in aanmerking indien de kandidaat zich heeft aangemeld via onze 
website www.models-inc-int.nl of www.themodelexperience.nl. Hierna te vernoemen; Cursist.

Doel van The Model Experience is een omgeving en ervaringstraject geven aan de cursist welke 
stappen willen zetten in de modellenwereld. Voornamelijk is de workshop gericht op het leren catwalk
lopen. Echter komen er dermate veel facetten van eigenschappen voor succes als allround model aan 
bod zoals houdingsverbetering, expressie, looptechniek en een stukje opstart-kennis. De cursisten 
worden tevens, na de portfolio aanlevering opgenomen in het modellenbestand. Uiteraard is dit geen 
garantie op werk. Mogelijke opdrachten hangen ook af van de capaciteit, ambitie en verdere 
toekomstige inzet van de cursist.

Kosten
De workshopkosten zijn totaal €174,00, bestaande uit:

• Huur workshop locatie 
• Briefing en introductie modellenwerk
• Catwalk training & houdingsverbetering
• Lunch
• Make-up workshop
• Fotosessie 
• 5 bewerkte foto's ten behoeve van een setcard en modelprofiel
• Online model profiel (stukje eigen website)
• Inschrijving gedurende 12 proefmaanden

Betalingsverplichting & aanwezigheidsverplichting
Cursist zal de workshopkosten voldoen, middels overschrijving, vóórafgaande aan de workshop 
ten laatste 48 uur voor aanvang van de workshop. Indien de cursist de registratiebetaling heeft 
voldaan ontvang hij / zij een briefing met betaalbevestiging en details betreffende de workshop. 
De cursist is op het moment van definitieve registratie verplicht om de workshop bij te wonen.

Cursisten zijn zich ervan bewust dat er een aanwezigheidsverplichting geldt. Naar aanleiding van 
een registratiebetaling is de cursist geregistreerd en is haar of zijn plek definitief verzekerd en  
maakt het agentschap kosten voor de cursist dmv betaling aan zaalhuur, lunch, make-up, 
catwalkcoach & fotograaf.  Bij niet nakoming van de aanwezigheidsverplichting betalen wij géén 
workshop kosten terug. 

Indien  niet aanwezig is (no-show) tijdens de workshop is hij/zij in strijd met de regels van The 
Model Experience alsook met de Algemene voorwaarden van het agentschap. Bij no show 
ontvangt de cursist het bedrag van €25,- euro aan inschrijfkosten terug per bank en zal hij/zij niét 
opgenomen worden in het modellenbestand.  
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http://www.models-inc-int.nl/
http://www.themodelexperience.nl/


In geval van ziekte van de cursist op het tijdstip van de training of in het geval de cursist door 
andere omstandigheden van privé-aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie 
aanwezig kan zijn dient overmacht aangetoond te worden en word de cursist in de gelegenheid 
gesteld, kosteloos deze workshop, een later tijdstip in te halen.
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