Algemene
voorwaarden
Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen
Maan Limburg Fotografie en haar opdrachtgevers. Maan Limburg Fotografie accepteert geen algemene
voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
• Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en
voor zover uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
• Opdrachtgever aanvaard de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van
reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Maan Limburg Fotografie.
• De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Maan Limburg Fotografie kenbaar worden gemaakt.

Reiskosten
• De door de fotograaf gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer en € 0,35 per
kilometer bij een reisafstand van meer dan 50 km (enkele reis) vanuit Utrecht tenzij anders
overeengekomen .

Shoot
• Shootdagen duren maximaal 8 uur, hierna wordt overwerk gerekend.
• In geval van afzegging binnen 24 uur voor de shoot wordt 75% van de afgesproken prijs gerekend.
• Speciaal voor de shoot aangeschafte kleuren achtergrondrol-papier wordt in rekening gebracht
voor 50% van de aanschafprijs van de rol.

Selectie en nabewerking
• Fotograaf maakt binnen één week na de shoot een selectie van de beelden tenzij anders overeen
gekomen. Fotograaf stuurt deze selectie in lage resolutie door via WeTransfer of een andere digitale
overdracht.
• Onbewerkte foto’s die voor selectie gestuurd zijn mogen niet gepubliceerd worden.
• Klant selecteert te bewerken foto’s en geeft daarbij aanwijzingen voor nabewerking. Standaard
nabewerking omvat basis beauty retouch, geen uitgebreide handelingen zoals een persoon
vervangen of een andere achtergrond, tenzij dit anders is overeengekomen.
• Eenmaal doorgegeven bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.
• Fotograaf levert de bewerkte beelden maximaal vier weken nadat klant de selectie heeft
doorgegeven.
• Foto’s worden digitaal aangeleverd, via WeTransfer of een andere digitale overdracht. Alleen de
bewerkte, gekozen beelden worden geleverd.
• Het is de klant toegestaan éénmaal een verzoek tot aanpassing in de nabewerking door te geven,
binnen één week na levering van de foto’s.
• Het is de klant niet toegestaan zelf beeld te (laten) bewerken, tenzij anders overeengekomen.

Overmacht
• In geval van overmacht waaronder ziekte kan fotograaf ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of
geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.
• Bij opdrachten voor bruidsfotografie zal fotograaf zich inspannen een collega te vinden die de opdracht
eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
• In geval van overmacht kan de opdrachtgever fotograaf niet tot schadevergoeding aanspreken.

Auteurs- en gebruikrecht
• Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de
opdracht ontwikkelde werken berust bij (en blijft in handen van) de fotograaf.
• Bij editorial gebruik van het beeld dient de naam van de fotograaf altijd vermeld te worden.
• Gebruik van het beeld wordt via communicatie vooraf (via mail of een offerte) vastgelegd.
• Bij uitbreiding gebruik dient de klant contact op te nemen met de fotograaf voor een nieuwe
prijsafspraak.
• Bij schending gebruik stuurt de fotograaf een factuur met 200% boete ter vergoeding van de
geleden schade.
• Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
• Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen commerciële en promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, exposities, portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders
overeengekomen.
• Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij
fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Aansprakelijkheid
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of
afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
• De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
• Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
• Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
• Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop
de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen
• Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en fotograaf
bestaat is Nederlands recht van toepassing.
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