Algemene Voorwaarden
Bij fotoshoots
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DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen NOESJ MOMENTS (hierna: fotograaf) en de
persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
2. Fotografisch werk: alle werkzaamheden en producten van de fotograaf.
3. Annulering: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
4. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt eveneens
bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de
authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van
elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
5. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
6. AW: Auteurswet 1912
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TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en een
Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten,
ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.
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VERGOEDING & BETALING VAN AANBOD

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in punt 1 bedoelde termijn heeft
ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het
factuurbedrag.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever
gewenste extra uren fotografie etc zal de fotograaf dit doorberekenen aan de Opdrachtgever.
4. Reiskosten zijn inbegrepen bij de prijs tot 25 km vanaf Roosendaal. Vanaf 25 km is een
reiskostenvergoeding van 0,23 per km verschuldigd.
5. Parkeerkosten, toegangsprijzen of andere bijkomende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
6. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie
komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
7. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
veranderingen in de werkzaamheden.
8. Fotograaf voert een BTW vrije onderneming.
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KLACHTEN

1. Klachten over het geleverde werk dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk te
worden medegedeeld aan de fotograaf. Klachten over de factuur dienen uiterlijk binnen vijf
werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden medegedeeld aan fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
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DE FOTOSHOOT

1. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de
Opdrachtgever.
2. In geval van zeer slechte weersvoorspellingen mag de fotoshoot worden verplaatst door fotograaf. Dit
wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Indien de fotograaf al op locatie is
wanneer de shoot toch wordt afgezegd vanwege het weer dan zullen alleen de reiskosten berekend
worden aan de Opdrachtgever.
3. Afzeggen met een andere reden kan tot 48 uur voor aanvang van de fotoshoot en is kosteloos. Hierna
wordt 50% van de totale kosten van de opdracht in rekening gebracht.
4. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
5. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij een globale
beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie en van beeldmateriaal aan, waarop
de Opdrachtgever geen invloed heeft.
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AUTEURSRECHT & LICENTIES

1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht
ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Fotograaf. Opdrachtgever dient de
persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.
2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch
werk van Fotograaf, tenzij anders is overeengekomen.
3. Opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij de foto’s
echter niet wijzigen of bewerken. Bijsnijden voor het gebruik van website en social media is toegestaan
mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door fotograaf.
4. Opdrachtgever verkrijgt een licentie voor elke publicatie van fotografisch werk mits onder
naamsvermelding van fotograaf op het werk of met een naamverwijzing in de publicatie, tenzij anders is
overeengekomen.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch
haar eigen licentie over te dragen.
6. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op
het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van
fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke
vorm van gebruik zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade.
7. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
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DE FOTO'S

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden,
waaronder , doch niet uitsluitend, website en blog. in tutorials, portfolio, social media, in drukwerk en als
inzending voor wedstrijden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk hiervoor geen toestemming is verleend in het
kader van het portretrecht van Wederpartij.
2. Opdradhtgever mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen,
uitdelen of publiceren voor eigen gebruik en delen met familie en vrienden. Een foto doorverkopen of
voor commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van Fotograaf.
3. Fotograaf levert nooit onbewerkt RAW materiaal af.
4. Fotograaf levert de beelden af die naar eigen inzien overeenkomen met de afgesproken opdracht en
bewerkt deze in de stijl die kenmerkend is voor fotograaf.
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AANSPRAKELIJKHEID

Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schadevergoeding voor de klant, tenzij dit opzettelijk is
toegedaan door fotograaf. Aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de
factuur.

