Algemene Voorwaarden | Photography by Kerstin

1.Algemeen
1. Fotograaf: Kerstin Kraaijeveld-Wink
2. Als u een fotoshoot boekt of een product afneemt gaat u
automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. De fotograaf mag altijd de algemene voorwaarden wijzigen.
4. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade
bij mens of dier of bij ongevallen die tijdens de fotoshoot
gebeuren.
5. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiele
schade veroorzaakt tjidens de fotoshoot.

2.Fotoshoot
1. Tijdens de fotoshoot worden er een aantal fotos gemaakt. Na
afloop ontvangt u een selectie aan foto’s die fototechnisch in
orde zijn. U kunt geen beroep doen op de foto’s die de fotograaf
niet geschikt vind om te gebruiken. De fotograaf heeft het recht
de bepalen welke foto’s geschikt zijn.
2. Tijdens de fotoshoot hebben wij te maken met levende wezens.
Als een dier niet meewerkt zal de fotograaf zijn uiterste best
doen om de fotoreportage zo optimaal mogelijk te maken. Het
gedrag van het dier kan invloed hebben op de kwaliteit van de
foto’s. U heeft geen recht op teruggave van het bedrag of een
nieuwe kosteloze fotoreportage.

3. U maakt samen met de fotograaf een afspraak. Mocht u
verhinderd zijn op het afgesproken tijdstip, dan dient u dit op tijd
door te geven.
4. Als het slecht weer (regen, storm, onweer, etc.) is, gaat de
outdoor fotoshoot niet door. De fotografe zal dan een nieuwe
geschikte datum samen met de klant gaan zoeken.
5. Als de fotograaf de fotoshoot niet kan uitvoeren, wordt naar een
nieuwe geschikte datum gezocht.

3. foto’s
1. De foto’s mogen niet worden bewerkt, bijgesneden en er mogen
geen filter of tekst toegevoegd worden aan de foto’s door de
klant of derden.
2. De foto’s blijven altijd eigendom van de fotograaf.
3. Als de klant foto’s wil plaatsen op internet/social media dient er
altijd de naam van de fotograaf vermeld te worden.
4. Foto’s mogen niet zonder logo geplaatst te worden op internet/
social media
5. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de
kwaliteit van afdrukken bij een leverancier.
6. Kleurafwijkingen door niet gekalibreerde beeldschermen is niet
de verantwoordelijkheid van de fotograaf.
7. Op internet/websites mag alleen het web formaat met logo
geplaatst worden.

4.Betalingen/tarieven
1. U ontvangt na de fotoshoot een factuur van de fotograaf.
2. De foto’s worden pas geleverd als deze is betaald.
3. Betaling kan middels overschrijving.
4. Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten.

5.Auteursrecht
1. De auteursrechten blijven altijd eigendom van de fotograaf.
2. Op alle foto’s die gemaakt worden rust het auteursrecht. De
foto’s mogen niet gedupliceerd, gekopieerd of bewerkt worden.
3. Op internet/websites mag alleen het web formaat met logo
geplaatst worden.
4. De grote bestanden zijn alleen voor eigen gebruik.
5. De fotograaf is in alle gevallen eigenaar van de foto’s en mag
naar eigen inzicht foto’s gebruiken op haar website, social
media, marketing materialen etc.
6. De fotograaf mag de foto’s ook aan derden verkopen of
publiceren op commerciële doeleinden. De klant wordt hiervoor
op de hoogte gebracht.

(c Kerstin Kraaijeveld-Wink)

