
 
 
 
 
                                ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Prijs: 
Bij het boeken van een fotosessie gaat u akkoord met de op de website genoemde 
prijzen. U weet tevens wat er bij fotosessie inbegrepen is en niet. Bij onduidelijkheid 
vraagt u om nadere informatie. 
 
Fotosessie: 
Mocht het door ziekte/ongeval/technisch mankement of overmacht voor de fotograaf 
niet mogelijk zijn om de afspraak na te komen dan zal er zonder compensatie een 
nieuwe afspraak gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor als de fotosessie door weers- 
of andere omstandigheden niet goed uitgevoerd kan worden. 
 
Betaling: 
De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn betaald te worden. 
Voor particuliere opdrachten is dat 1 week en voor zakelijke opdrachten 4 weken. 
 
Levering: 
Binnen 2 weken na de fotosessie wordt er een link voor een digitale gallery gemaild 
met een wachtwoord. De foto’s die u kiest worden nabewerkt. Mocht de levertermijn 
door overmacht langer duren wordt u hier van op de hoogte gesteld. Digitale foto’s  
worden verstuurd via Wetransfer na betaling van de factuur. Ik werk met een 
gekalibreerd beeldscherm zodat de kleuren exact juist worden weergegeven en de 
afgedrukte producten zullen hier niet tot nauwelijks van af wijken. Ik ben er niet 
verantwoordelijk voor als de kleuren op uw beeldscherm anders weergegeven worden 
of anders worden afgedrukt door de door u gekozen printbedrijf. Nimmer worden de 
RAW-bestanden verstrekt of inzage in gegeven. 
 
Klachten: 
Klachten inzake het geleverde werk moeten zo spoedig mogelijk, binnen 7 werkdagen 
na levering van de foto’s te worden gemeld en worden schriftelijk behandeld.   
 
Auteursrecht: 
Het auteurs en eigendomsrecht blijft ten allen tijde bij de fotograaf. 
U krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. De foto’s zijn voor privé gebruik 
en niet voor (non)commerciële doeleinden van u of derden aan wie de foto’s verstrekt 
of verkocht worden, tenzij hier specifiek iets anders over afgesproken is. Ook het 
insturen voor fotowedstrijden is niet toegestaan zonder overleg. 
 
Met het boeken van een afspraak gaat u akkoord dat uw foto’s eventueel gebruikt 
kunnen worden promotiedoeleinden van de fotograaf, zowel online als eventueel in 
drukwerk. Indien u niet wilt dat een van uw foto’s gebruikt wordt dan kunt u dit aan de 
fotograaf kenbaar te maken voor of direct na de fotosessie. 
 
Als u foto’s deelt op social media wordt naamsvermelding van de fotograaf zeer 
gewaardeerd. 
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