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Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De
fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een
fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. Bij het akkoord geven op de offerte gaat de klant automatisch akkoord
met de algemene voorwaarden

De opdracht
Fotograaf voert de opdracht naar professionaliteit uit, zet zijn technische kennis in de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Over smaak
valt niet te twisten.

De fotoshoot
Voor de fotoshoot wordt een datum gepland gemaakt die voor beide partijen schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag
de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Wat te doen in geval van ziekte fotograaf? -> collega regelen anders in goed overleg
verzetten. In geval van ziekte kan een klant je niet aansprakelijk stellen. . Zegt de klant de shoot 24 uur van te voren af? Dan wordt 50% van
de uiteindelijke factuur in rekening gebracht.

Offerte
Na ontvangst van de offerte via mail is deze 14 dagen geldig.

Betaling
De klant ontvangt binnen 10 dagen na de uitgevoerde opdracht een (digitale) factuur, welke binnen 14 dagen dient te worden betaald. Betaald een klant te laat, wat doe je dan? 2e herinnering, bij de 3e herinnering bellen, vanaf dan incassobureau, klant betaald incassokosten.

Klachten
Een klant dient binnen 10 dagen na oplevering van de beelden zijn/haar klachten door te geven. De fotograaf kijkt met zijn beste bedoelingen naar een oplossing welke in overleg zal plaatsvinden. Kwesties van smaak is niet mogelijk.

De foto’s
Na het uitvoeren van de opdracht levert de fotograaf de beelden binnen maximaal 3 weken aan. De fotograaf mag altijd alle beelden gebruiken ter reclamedoeleinden, mits in overleg met de klant. Fotograaf levert geen onbewerkt beeldmateriaal, mits in overleg.

Prints
Deze kunnen op aanvraag besteld worden. Prints kunnen niet retour gezonden worden. Als de print niet het gewenste reseltaat heeft wat u
had gedacht wordt er naar een anderen oplossing gekeken.

