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Algemene voorwaarden
Algemeen:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en
de Klant, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van
deze voorwaarden zijn afgeweken, Algemene Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd,
worden door de Fotograaf van de hand gewezen.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
De Klant: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle
tijden aan te passen. Bij het boeken van een foto opdracht gaat de Klant automatisch akkoord met de
voorwaarden in dit document.

De Foto opdracht:
Voor de foto opdracht wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de Klant beiden schikt.
In geval van slecht weer (regen, storm, hagel) kan de foto opdracht in overleg met de Klant worden
verzet naar een nader te bepalen datum. Dit wordt uiterlijk een dag van tevoren van de besproken
datum besloten. De nader te bepalen datum is maximaal drie maanden na de eerste afgesproken
datum met de Klant.
De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen
technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Offertes:
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om
tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte
verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

De Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is
de Klant in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in
verzuim of schiet hij op andere wijzen in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort,
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten recht voor zijn rekening.
In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 3.500,-- 15 % met een minimum van € 250,-- over het meerdere tot € 6500,-- : 10 %
- over het meerdere tot € 16.500,-- : 8 %
- over het meerdere tot € 60.000,-- : 5 %
- over het meerdere : 3 %
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Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De Fotograaf rekent een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling dient bij akkoord
van de opdrachtbevestiging betaald te worden. De datumreservering is definitief op het moment dat
de aanbetaling binnen is.
Indien de foto opdracht wordt geannuleerd, heeft de Fotograaf recht op de volgende vergoeding:
- Bij annulering langer dan 4 weken van te voren: alleen de reeds gemaakte kosten;
- Bij annulering 4 tot 2 weken van te voren: 50% van het offertebedrag;
- Bij annulering 2 weken tot 7 dagen van te voren: 75% van het offertebedrag;
- Bij annulering korter dan 7 dagen van te voren: 100% van het offertebedrag.

De foto’s:
Na de foto opdracht zullen de foto’s binnen 2 tot 6 weken bewerkt naar de Klant toegestuurd worden.
De manier waarop ze verzonden worden is afhankelijk welke type foto opdracht geboekt is en wat er
met de Klant afgesproken is. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. De fotograaf blijft
ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

Rechten:
De publicatierechten van de foto’s blijven in bezit van de fotograaf. De Wederpartij is gerechtigd de
geleverde foto’s in privésfeer te gebruiken. Voor gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden,
dient toestemming gevraagd te worden aan de Fotograaf.
Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt geschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder
begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een
minimum van € 250,--.
De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een
verwijzing naar de Foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde
komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op
schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100 % van het bedrag verschuldigd aan
publicatierechten.

Schade:
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan tenzij er sprake
is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

Overeenkomst:
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
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Klachten:
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk
aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de
Wederpartij zou leiden.

