Algemene voorwaarden

Algemeen


Bij het afnemen van de diensten van de fotograaf gaat u automatisch akkoord met de
voorwaarden. Wanneer u bezwaar heeft tegen één of enkele voorwaarde(n) kunt u
dit voorafgaand d.m.v. schriftelijk contact kenbaar maken.



De fotograaf houdt zich het recht voor de informatie omtrent tarieven en algemene
voorwaarden elk gewenst moment aan te passen.

Boekingen/Betaling


Indien door de partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.



Reiskosten zijn niet bij de prijs van de reportage inbegrepen en zullen apart moeten
worden voldaan.



Het verschuldigde bedrag inclusief eventuele reiskosten dienen contant en gepast
betaald te worden of via bankoverschrijving minimaal 48 uur voor de geplande datum.



Een fotoreportage kan tot 24 uur voor de geplande datum worden geannuleerd. Hierna
wordt er 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.



Indien

door

te

rechtvaardigen

omstandigheden,

als

in

ziekte

of

slechte

weersomstandigheden, het niet mogelijk is om de opdracht op de geplande datum uit
te voeren, zal er een nieuwe datum overeen gekomen worden.

Fotoreportage


De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, naast de eisen
van de opdrachtgever.



Na de fotoreportage maakt de fotograaf een selectie van de foto’s, welke worden
nabewerkt.



Binnen een geschatte levertijd van 14 dagen ontvangt u de foto’s op e-mail via
Wetransfer.

Auteursrecht en publicaties


Auteursrechten van de fotografische werken zijn in het bezit van de fotograaf.



Fotograaf houdt zich het recht voor de fotografische werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties of licentie te verlenen aan derden, tenzij anders
overeengekomen.



De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s, deze gebruikersrechten
zijn alleen van toepassing op privé gebruik.



Iedere toestemming voor publicatie is slechts geldig via een schriftelijke overeenkomst
met de fotograaf (licentie).



Het is niet toegestaan werken te verkopen aan derden, verveelvoudigen of te gebruiken
voor commerciële doeleinden.



Bij iedere vorm van publicatie dient naamsvermelding worden toegepast.



Het bewerken of wijzigen van de fotografische werken is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.



Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande
schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.



Enkel de daarvoor bestemde foto’s met naamsvermelding in de vorm van logo mogen
op internet worden verspreid.

