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Overzicht deelnamevoorwaarden voor het Transcontinenta educatie 
kortingsprogramma: ‘Start je carrière met broncolor’. 
 
 

- Met de educatie korting van Transcontinenta kunnen studenten, docenten en 
instructeurs aan professionele fotografische onderwijsinstellingen voordelig 
broncolor producten aankopen.  

- Net afgestuurde studenten kunnen binnen een termijn van 90 dagen na datum 
van afstuderen van een erkende professionele fotografische 
onderwijsinstelling, zoals gedefinieerd, nog gebruik maken van de educatie 
korting voor studenten. 

- Het educatie kortingsprogramma van Transcontinenta is uitsluitend van 
toepassing op leveringen in Nederland en indien voldaan wordt aan de 
omschreven definities en voorwaarden van dit programma. 

- Om deel te kunnen nemen aan het educatie programma ‘Start je carrière met 
broncolor’ vereist Transcontinenta, dat alle aanvragers voor de educatieve 
korting voldoen aan de omschreven definities.  

- Transcontinenta behoudt zich het recht voor om de educatie korting niet toe te 
kennen in het geval niet concreet te bepalen is of de deelnemer in aanmerking 
komt voor het educatie programma en de bijbehorende korting op basis van 
de omschreven definities. 
 

 
Educatie kortingsprogramma van Transcontinenta geschikt voor 
studenten, docenten, instructeurs en onderwijsinstellingen. 
 
 
Definities. 
 
Studenten. 
Gekwalificeerde student die bij een erkende openbare of particuliere school voor 
beroepsonderwijs, hogeschool, universiteit dan wel onderwijsinstelling voor instructie 
staat ingeschreven voor het volgen van een professionele fotografie en/of 
filmopleiding met een equivalent van niet minder dan twee (2) jaar studie en die 
onderdeel uitmaakt van een officieel kunst, reclame, journalistiek of commercieel 
leerprogramma. 
 
Onderwijsinstellingen. 
Erkende professionele openbare of particuliere onderwijsinstelling die een curriculum 
aanbiedt gericht op studenten die zich voorbereiden op een carrière op het 
vakgebied van fotografie en/of film. 
 



Docenten en instructeurs. 
Docent of instructeur aan een professionele instelling voor hoger onderwijs, een 
erkende openbare of particuliere beroepsopleiding die in voltijd dan wel deeltijd 
opleidingen verzorgt waarvoor niet minder dan het equivalent van twee (2) jaar studie 
geldt en die aangesteld is voor het lesgeven van fotografie en/of film onderricht als 
onderdeel van een officieel kunst, reclame, journalistiek, of commercieel 
leerprogramma. 
 
 
Vereiste identificatie en formulieren ter verificatie voor het 
verkrijgen van de Transcontinenta educatie korting. 
 
 
Studenten. 
Voor een aankoop door studenten is een passende identificatie noodzakelijk en 
betreft duidelijke, leesbare kopieën van minimaal de volgende beide documenten: 
- een actueel, geldig identiteitsbewijs voorzien van pasfoto 
- een geldig bewijs van huidige inschrijving bij een erkende professionele 
onderwijsinstelling zoals hier gedefinieerd  
Voorbeelden hiervan zijn zonder beperking: een identiteitsbewijs van de school met 
vermelding van naam die de datum bevestigen van de huidige status als student of 
officiële brieven van de decaan of het hoofd van de onderwijsinstelling waarin 
duidelijk wordt dat de student is ingeschreven om het fotografie-/film leerprogramma 
te volgen. 
   
Onderwijsinstellingen. 
Voor een aankoop door onderwijsinstellingen is passende identificatie noodzakelijk 
en betreft minimaal één van onderstaande documenten:  
- officiële inkooporders uitgegeven door de onderwijsinstelling of de school  
- de huidige bankgegevens met de juiste naam, factuuradres, contactpersoon en het 
afleveradres van de onderwijsinstelling of school 
 
 
Docenten en instructeurs. 
Voor een aankoop door docenten of instructeurs is passende identificatie 
noodzakelijk en betreft duidelijke, leesbare kopieën van de volgende beide 
documenten: 
- een actueel, geldig identiteitsbewijs voorzien van een pasfoto 
- een geldig bewijs van de huidige te werkstelling bij een erkende professionele 
onderwijsinstelling zoals gedefinieerd 
Voorbeelden hiervan zijn zonder beperking: een identiteitsbewijs van de school met 
naam en datum die de huidige status als docent of instructeur bevestigen of officiële 
brieven van de directie of het schoolbestuur van de onderwijsinstelling waarin 
duidelijk wordt dat de docent of instructeur in voltijd dan wel deeltijd lesgeeft binnen 
het aangeboden fotografie-/film leerprogramma. 
 
 
 
 



 
Educatie korting. 
 
De educatie korting aangeboden door Transcontinenta voor studenten, docenten, 
instructeurs en professionele onderwijsinstellingen op broncolor producten bedraagt: 
 

- 20% op de meest recente gepubliceerde adviesverkoopprijs excl. Btw. 
 

Het Transcontinenta educatie kortingsprogramma beslaat alle actuele hardware 
producten van broncolor. De broncolor productgroepen die onder dit programma 
vallen zijn specifiek: 
- generatoren 
- monolights 
- lampkoppen 
- lichtvormers 
- kits 
 
 
Extra informatie. 

- Neem contact op met Transcontinenta (0252-687555) als importeur voor 
broncolor in Nederland voor een volledig overzicht van alle broncolor 
producten en prijzen die onderdeel uitmaken van het educatie 
kortingsprogramma of e-mail ons via sales@transcontinenta.nl en we sturen 
op verzoek een volledige prijslijst toe.  

- De educatie korting is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
- Transcontinenta houdt zich het recht voor om bepaalde broncolor producten 

uit te sluiten van het educatie kortingsprogramma.  
- Prijzen en kortingen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande 

kennisgeving. Verifieer voor uw aankoop altijd eerst de meest recente prijslijst. 
- De educatie korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of 

promoties. 
- Transcontinenta houdt zich het recht voor om deze korting zonder opgaaf van 

reden vooraf niet te verlenen. 
- De educatie korting wordt verstrekt door Transcontinenta in Nederland en 

enige andere internationale gerelateerde overeenkomst staat hier los van. 
- De educatie korting is alleen te verkrijgen bij de officiële Nederlandse 

broncolor importeur: Transcontinenta B.V., Tarwestraat 29, 2153 GE Nieuw-
Vennep. 

- De algemene voorwaarden van Transcontinenta zijn van toepassing. 
 


