
ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

Algemeen

1. Jamie Stoffels Fotografie heeft het recht informatie tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
2. Op door Jamie Stoffels Fotografie gemaakte foto's zit auteursrecht. Jamie Stoffels Fotografie blijft ten alle tijden 
      eigenaar van de foto’s, mits hier andere afspraken over zijn gemaakt. 
3.3. Jamie Stoffels Fotografie is bekend met de privacy wet. Zie hiervoor “privacy verklaring”

Aansprakelijkheid

4. Jamie Stoffels Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de 
     fotoshoot tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Jamie Stoffels Fotografie

Bewerking

5.. Jamie Stoffels Fotografie levert geen onbewerkte originele beelden (RAW).
6. Het is verboden door Jamie Stoffels Fotografie gemaakt foto’s zelf te bewerken.

BBetaling

7.  Zodra de foto’s door de klant zijn gekozen en de gekozen selectie door Jamie Stoffels Fotografie zijn verstuurd 
      onvangt de klant de factuur. Deze dient binenn 14 dagen te worden voldaan. 
      Indien Jamie Stoffels Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen is 
      de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.
8. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, 
      komen deze kosten/vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt ten alle tijden tijdens of na 
      de       de fotoshoot door Jamie Stoffels Fotografie aan de klant gecommuniceerd.

Klachten

9. Klachten dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s gemeld worden bij Jamie Stoffels Fotografie. 
     Er zal door Jamie Stoffels Fotografie worden gekeken naar een passende oplossing. 

Commerciële en zakelijke doeleinden

10. Bij het boeken van een fotoshoot ga je niet automatisch akkoord met het gebruik van zakelijke en commerciële 
        doeleinden. Jamie Stoffels Fotografie zal ten alle tijden schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van de foto’s. 
11. 11. Het is niet toegestaan foto’s zonder toestemming van Jamie Stoffels Fotografie door te sturen naar een 
       commercieel (online) bedrijf. 

Annulering

12.In geval van annulering van de opdracht door klant heeft Jamie Stoffels Fotografie  recht op 20% van de 
      overeengekomen vergoeding (tot 4 weken voor de oorpsronkelijke datum) of 50% (binnen 4 weken)  in verband 
      met misgelopen inkomsten.
13. Indien het op de dag van de afspraak slecht weer is (storm, zware regenval/sneeuw, extreem koud) mag een 
              fotoshoot welke buiten gepland stond kosteloos worden verplaatst. Indien annulering zie punt 12. 

Lorem Ipsum
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Naamsvermelding

14. Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient te allen tijde 
        naamsvermelding of verwijzing naar Jamie Stoffels Fotografie te worden gebruikt.

Overmacht

15. Er bestaat altijd een kans dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal 
       Jamie Stoffels Fotografie zich niet aan de afspraak kunnen voldoen. 
              Jamie Stoffels Fotografie zal een passende oplossing bieden door bijvoorbeeld een alternatieve fotograaf aan 
       te bevelen in het geval een fotoshoot niet verzet kan worden.

2/2


