Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk:
fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de
Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
2. Bevestigen opdracht
Als de klant akkoord gaat met de aangeboden offerte is hierbij de opdracht bevestigd.
3. Aanvaarden algemene voorwaarden
Door het bevestigen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.
4. Auteursrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren
zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.
5. Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe
ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle
directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
6. Portretrechten
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de
algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen
voor zakelijk gebruik (website, social media en drukwerk als een flyer), tenzij door de klant van
te voren anders is aangegeven. Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden
aangegeven wat het doel van de opdracht is.
7. Digitale bestanden
Het is niet toegestaan om digitale beelden (lage resolutie) online te plaatsen anders dan is
aangeleverd (bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden). Het is eveneens niet toegestaan digitale
beelden (hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd (bijvoorbeeld bewerkt en
bijgesneden). Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is de fotograaf niet aansprakelijk
voor de kwaliteit en kleurverschil van de afdruk.

8. Foto’s voor het trouwboek
De klant kan van de mogelijkheid gebruik maken om zelf de foto’s te kiezen die terugkomen in
het trouwboek. Aanpassingen worden eenmalig kosteloos verwerkt. Bij meer dan één aanpas
moment wordt het lage tarief in rekening gebracht. Alleen de gemaakte foto’s van de fotograaf
en 2de fotograaf, aangesloten bij Didi ’t Hart fotografie, worden verwerkt in het trouwboek.
9. Online nabestellingen
In overleg met de klant kan er gebruikt gemaakt worden van een afgeschermde online omgeving
waarin trouwfoto’s kunnen worden geplaatsen. Familie, vrienden en kennissen kunnen middels
een code toegang krijgen en de foto’s nabestellen.
10. Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend. De offerte verliest haar geldigheid 6 weken na de opmaak
datum. Lopende acties zijn hierop een uitzondering.
11. Tarieven
In de offerte zijn twee tarieven terug te vinden, hoog en laag tarief. Het hoge tarief, €55,00
inclusief btw, geldt voor de hoofdwerkzaamheden fotograferen en bewerken van de bestanden.
Voor administratieve taken, reistijd en andere onvoorziene werkzaamheden geldt het lage tarief
van €25,00 inclusief btw.
12. Btw
Het btw-tarief is afhankelijk van de afgenomen producten. De basis van alle factuur abele zaken
is 21%, behoudens het fotoalbum. Voor het fotoalbum geldt een basis btw-tarief van 6%. Mocht
de fotoschoot ten behoeve van het tevens direct worden afgenomen fotoalbum zijn, vallen de
fotografie en bewerkingsuren ook onder een laag btw-tarief.
13. Aansprakelijkheid
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van
nalatigheid door de fotograaf. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf
aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding. De aansprakelijkheid is nooit
hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. In geval van ernstige omstandigheden waardoor
het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren,
zal de fotograaf indien nodig, zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk
een nieuwe datum overeenkomen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op
niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
14. Levering
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de bestanden of product is ontvangen.
15. Factuur en betaling
Voor een trouwreportage dient een voorschot van 10% van het totaalbedrag te worden betaald.
De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum van de
aanbetaling. De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van
de fotoshoot of bruiloft. Eventuele zaken die niet staan vermeld op de aanbetaling en factuur
worden verwerkt in een afzonderlijke factuur waarvan de betalingstermijn tevens 14 dagen is.
15. Annulering
Bij een annulering van een opdracht geldt dat 50% van de reportagekosten in rekening wordt
gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum wordt niet gerestitueerd.
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