Algemene Voorwaarden Fotografie Susanne
*Bij het maken van een afspraak voor een fotoshoot, gaat de klant akkoord met
onderstaande algemene voorwaarden.
1. ALGEMEEN
1.1 Fotografie Susanne kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij
lichamelijk of materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
2. DE FOTOSHOOT
2.1 Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de klant en de fotografe
beide schikt.
2.2 De fotoshoot wordt altijd per mail bevestigd door Fotografie Susanne.
Daarmee gaat de klant ook akkoord met de algemene voorwaarden.
2.3 In geval van ziekte of slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot
worden afgezegd door de klant of Fotografie Susanne.
Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.
We plannen dan een nieuwe datum voor de shoot.
3. BETALING
3.1 De klant ontvangt in de week van de fotoshoot een (digitale) factuur van
Fotografie Susanne.
3.2 De factuur moet binnen 7 dagen worden voldaan.
Dit kan door het bedrag over te maken op het rekeningnummer van S. Vis.
Graag onder vermelding van het factuurnummer.
3.3 De online galerij wordt verstuurd wanneer de factuur is betaald.
4. FOTO’S en PRODUCTEN
4.1 Binnen 3 weken na de fotoshoot wordt er een afspraak gemaakt bij de fotografe
thuis en kunnen de foto’s bekeken worden op een groot scherm.
4.2 De galerij met bewerkte foto’s met logo kan ook binnen 3 weken na betaling
naar de klant gestuurd worden via WeTransfer.
4.3 De fotoshoot is inclusief digitale Jpeg bestanden in hoge resolutie.
4.4 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd en er is geen inzage
mogelijk in de RAW bestanden.
4.5 Foto’s, producten en eventuele nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
4.6 Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven.
4.7 Fotografie Susanne werkt met een gekalibreerd beeldscherm en is niet
aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door

haar geleverd zijn. Kleuren kunnen op een ander scherm afwijken, Fotograf
Fotografie
Susanne is hier niet verantwoordelijk voor.
4.8 De digitale bestanden worden door Fotografie Susanne tot 1 jaar na de shoot
opgeslagen. Maak dus een back
back-up van je foto’s!
5. KLACHTEN
5.1 Mocht de klant niet tevreden zijn over het product, kan er binnen een week na
ontvangst van de foto’s schriftelijk contact opgenomen worden met Fotografie
Susanne. Er wordt dan naar een passende oplossing gezocht.
6. AUTEURSRECHT
6.1 Fotografie Susanne behoudt ten allen tijde het auteursrecht over de foto’s.
6.2 Bij hett boeken van een fotoshoot geeft de klant Fotografie Susanne toestemming
om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor portfolio en sociale media, flyers enz.
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
6.3 Wil de klant een specifieke foto niet op internet ter
terug zien, kan dit overlegd
worden met Fotografie Susanne. De klant kan dit ook kenbaar maken door dit aan
te geven op het contactformulier op de website van Fotografie Susanne.
6.4 Het bewerken/bijsnijden
bijsnijden van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.
Ook het logo verwijderen of filters (Instagram) toepassen is niet toegestaan.
6.5 De fotografe/Fotografie
Fotografie Susanne blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
6.6 De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te
gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
6.7 Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere
(commerciële) bedrijven zonder schriftelijke toe
toestemming
stemming van de fotografe.
7. PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
7.1 Fotografie Susanne neemt alle aspecten rondom de privacy van uw gegevens
in acht.
7.2 Fotografie Susanne zal nimmer de contactgegevens van de klant openbaar
maken of verstrekken aan derden.
7.3 Zie hiervoor het privacybeleid
rivacybeleid op de website van Fotografie Susanne.

