ALGEMENE VOORWAARDEN Passie voor foto’s 2020
Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens
de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te aller tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De fotoshoot
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt.

Annulering van de fotoshoot
Bij buiten fotograferen In geval van slecht weer (regen, neerslag) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of
klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
Mocht de fotoshoot binnen 24 uur van de afgesproken datum worden geannuleerd zonder geldige reden en er wordt geen
vervolgdatum afgesproken dan wordt 50% van de kosten van de fotoshoot in rekening gebracht.

De prijzen
De fotoshoot vanaf €150,- inclusief btw bestaat uit mail contact en/of telefonisch gesprek, een fotoshoot van ongeveer een
uur voor 4-6 personen en 2 digitale bestanden. Worden meer digitale bestanden gewenst dan is er een meer prijs.
Reiskosten binnen een straal van 15 km van Broek op Langedijk zijn inbegrepen. Buiten deze afstand wordt een kilometer
vergoeding van €0,46 per gereden kilometer gevraagd. Kilometerstand wordt berekend via www.anwb.nl/routplanner
De klant ontvangt na het intakegesprek een offerte. De offerte blijft 14 dagen geldig.
De prijs van de offerte is bindend als een redelijk termijn van twee maanden een afspraak is gemaakt bij Passie voor foto’s.

Betaling
De fotoshoot wordt voor de datum van de fotoshoot betaald. De klant maakt het bedrag over via de bank. Voor de
nabestellingen ontvangt de klant een aparte factuur. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken hoe de klachten opgelost kunnen
worden en eventueel in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot noodzakelijk is.

De foto’s
Na de fotoshoot zullen binnen 4 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.
Passie voor foto’s zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf
doorspelen.
Passie voor foto’s vraagt of klanten een toestemmingsformulier invullen voor het gebruik van de foto’s.
Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s
geleverd.
Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven.
De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
De fotografe blijft ten allen tijde eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van
naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen en internet.
Bedrijven en ondernemers mogen foto’s die gemaakt zijn voor promotie van dat bedrijf of die ondernemer gebruiken voor
promotie van het bedrijf/zichzelf op internet.
Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder
toestemming.
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