Algemene voorwaarden EB fotografie en Design
Artikel 1 Definities
1.1 Fotograaf/designer: Evelien Bruijne
1.2 Opdrachtgever: De persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt. Dit is
ook de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.3 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
1.4 Commercieel gebruik: elke vorm van publicatie vanuit of voor een bedrijf.

Artikel 2 Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de
fotograaf/designer en de opdrachtgever.
2.2 Bepalingen of voorwaarden vanuit de opdrachtgever zijn enkel bindend wanneer deze van
tevoren schriftelijk aanvaard zijn door de fotograaf/designer.

Artikel 3 Aanbod
3.1 De fotograaf/designer kan mondeling een aanbod of prijsopgave geven, maar deze is alleen
bindend wanneer deze schriftelijk is ontvangen.
3.2 Na aanvaarding van het aanbod is er sprake van een overeenkomst.
3.3 Tenzij anders overeengekomen is het aanbod, wanneer deze nog niet aanvaard is, na 30
dagen niet meer geldig.
3.4 De genoemde prijzen op de website zijn altijd de actuele prijzen voor particulieren.
3.5 De fotograaf/designer heeft altijd het recht om prijzen of aanbiedingen aan te passen.

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht
4.1 De fotograaf/designer heeft het recht om de opdracht te weigeren of annuleren wanneer er
nieuwe informatie beschikbaar is waardoor de opdracht niet meer uitvoerbaar is.
4.2 Na aanvaarding van de overeenkomst kan deze met wederzijdse instemming gewijzigd
worden.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 De fotograaf/designer zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
5.2 De opdrachtgever is verplicht om de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk
te maken.
5.3 De foto’s worden geleverd in de gebruikelijke stijl van de fotograaf, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
5.4 Er mogen voorbeelden aangeleverd worden, maar er kan niet verwacht worden dat deze
door de fotograaf/designer gekopieerd worden. Daarnaast is het resultaat afhankelijk van de
(licht)omstandigheden.

Artikel 6 Levering
Artikel 6.1 Levering fotografie
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

De fotograaf levert geen onbewerkte bestanden.
Bij de standaard pakketten vernoemt op de website van de fotograaf worden de foto’s
normaal gesproken binnen twee tot drie weken geleverd.
Nabestellingen worden zo snel mogelijk geleverd, de fotograaf streeft ernaar om dit binnen
drie weken te doen.
Bij grote nabestellingen of op maat gemaakte opdrachten wordt een levertijd afgesproken.
Indien er geen levertijd is overeengekomen, zal de fotograaf deze vaststellen.
Bestanden worden pas geleverd na betaling.

Artikel 6.2 Levering design
6.2.1
6.2.2
6.2.3

De designer levert geen ontwerpbestanden.
De levertijd wordt afgesproken met de opdrachtgever. Indien er geen levertijd is
overeengekomen, zal de designer deze vaststellen.
Bestanden worden pas geleverd na betaling.

Artikel 7 Vergoeding
7.1 Genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Wanneer de fotograaf/designer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
noodzakelijk of na overleg, wordt dit doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
8.1 Een factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
8.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
8.3 Wanneer de opdrachtgever achteraf geen gebruik wenst te maken van de geleverde diensten
of producten heeft hij/zij geen recht op korting of restitutie en geldt er nog steeds een
betalingsverplichting.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en annulering
9.1 Wanneer een afspraak niet 48 uur van tevoren afgezegd wordt door de opdrachtgever,
wordt er 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht. Met uitzondering van
overmacht.
9.2 24 Uur voor de afspraak wordt er overlegd of deze door kan gaan in verband met de
weersverwachting. Bij bewolkt weer kan deze gewoon door gaan.

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten dienen binnen vijf werkdagen na levering van de producten of diensten schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden.
10.2 Na het indienen van klachten of bezwaren geldt de betalingsverplichting nog steeds.
10.3 De fotograaf/designer zal altijd reageren op klachten en/of bezwaren.

Artikel 11.1 Auteursrecht fotografie
11.1.1 Het auteursrecht van de foto’s ligt altijd bij de fotograaf en wordt niet overgedragen.
11.1.2 De foto’s mogen alleen gebruikt worden voor privé gebruik, tenzij anders overeengekomen.
11.1.3 De foto’s mogen alleen online gedeeld worden met logo of duidelijke naamsvermelding,
tenzij anders overeengekomen.
11.1.4 Voor commercieel gebruik van foto’s geldt een vergoeding.
11.1.5 Het toegestemde gebruik van de foto’s is persoonsgebonden en kan niet overgedragen
worden aan derden.
11.1.6 De opdrachtgever moet toestemming vragen aan de fotograaf voor het bewerken van foto’s,
het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en/of publicaties door derden.
11.1.7 De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, zoals vermeld in artikel
25 Aw in acht te nemen.

Artikel 11.2 Auteursrecht design
11.2.1 Het auteursrecht ligt altijd bij de designer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Portretrecht
12.1 De fotograaf heeft het recht om in opdracht gemaakte werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties, tenzij anders overeengekomen.
12.2 De fotograaf verkoopt de foto’s niet aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De fotograaf/designer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
13.2 De fotograaf/designer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen.
13.3 De fotograaf/designer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen van afdrukken die niet door
de fotograaf geleverd zijn.
13.4 De fotograaf/designer streeft ernaar om de bestanden zo lang mogelijk te bewaren, maar is
niet verantwoordelijk wanneer deze verloren gaan. Sla de gekochte bestanden zelf dus ook
altijd goed op.
13.5 De aansprakelijkheid overstijgt nooit de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14 Wijzigingen van de algemene voorwaarden
1. De fotograaf/designer heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, heeft
hij/zij tot de datum waarop deze van kracht worden de tijd om de overeenkomst te
beëindigen.

