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ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE
TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een opdrachtgever en de
fotograaf/fotografen van Studio305, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

OFFERTE EN OVEREENKOMST
Een offerte is vrijblijvend tenzij anders overeengekomen. De bedragen genoemd in de offerte blijven veertien
dagen geldig. Alle genoemde bedragen in de offertes zijn inclusief BTW.
Na een akkoord op de offerte, maakt Studio305 een overeenkomst op en reserveert datum en tijdstip definitief
in de agenda.

ANNULEREN
Kan de fotoshoot niet doorgaan bij u? Laat ons dit dan minimaal 48 uur van te voren weten, dan plannen we zonder extra kosten - een andere afspraak in. Bij annulering binnen 48 voor afgesproken datum en tijdstip zijn
we genoodzaakt het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.
Als de fotograaf door ziekte of overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, zullen we in overleg
met u een oplossing zoeken. Als de opdracht helemaal niet meer door kan gaan, krijgt u reeds gedane betalingen volledig teruggestort. U kunt geen aanspraak doen op een vergoeding voor eventuele gemaakte kosten als
hotelkosten, reiskosten, opgenomen vrije dage of andere gemaakte kosten.

VERGOEDINGEN
Als er voorafgaand aan de fotoshoot geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde
vergoeding van toepassing.
Als de fotograaf hogere kosten gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen de kosten hiervoor voor uw
rekening. Hierover zal altijd eerst worden overlegd.
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ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE - 2
FACTUUR EN BETALINGEN
Na afloop van de fotoshoot ontvangt u een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

FOTO’S
Bestanden worden digitaal geleverd zoals afgesproken in de offerte (dvd, wetransfer, usb, etc).
Studio305 levert geen bronbestanden of onbewerkte bestanden.
Studio305 bewerkt de foto’s op een computer met gekalibreerd beeldscherm zodat de kleur en belichting goed
worden afgestemd. Als u de foto’s bekijkt op een niet gekalibreerd beeldscherm kunnen de kleuren afwijken.
Studio305 is hier niet verantwoordelijk voor.
Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal. Studio305 adviseert je de foto’s af te laten drukken bij
een vakfotograaf. Studio305 kan je advies geven over waar je je afdrukken kunt laten maken. Ook is het mogelijk afdrukken en fotoproducten te bestellen via Studio305. Over elders afgedrukte foto’s geeft Studio305 geen
kwaliteitsgarantie.

EIGENDOM FOTO’S
Studio305 behoudt het auteursrecht over alle foto’s. Het aanpassen van de foto’s is daarom ook niet toegestaan.
Het maken van uitsnedes van een foto, een bewerking maken van een foto of een foto bijvoorbeeld zwart-wit
maken, is altijd in strijd met het auteursrecht.
Over de ontvangen foto’s heeft u enkel gebruiksrecht. De foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke of
commerciele doeleinden en voor publicatie elders (tijdschrift o.i.d.) zonder toestemming. Elk gebruik van een
foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.
De foto’s – zoals origineel aangeleverd – mogen wel online geplaatst of op een andere (niet commerciele) manier
verspreid worden. Plaatst het bruidspaar de foto’s op internet (social media, blog, website) dan is naamsvermelding en copyright van Studio305 verplicht.
Studio305 kan foto’s gebruiken voor haar online en offline portfolio en voor eigen promotionele doeleinden.
Bezwaar tegen gebruik van de foto’s dient vooraf aangegeven te worden.
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ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE - 3
BEWAREN BESTANDEN
Studio305 is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden, zorg zelf voor een back-up van de aangeleverde
bestanden op je eigen pc. Studio305 bewaart de foto’s 6 maanden na het verstrekken van de foto’s.
Tegen betaling kunt u wel een kopie opvragen binnen 6 maanden. Daarna op basis van beschikbaarheid.

KLACHTEN
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na
levering van de foto’s schriftelijk te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal deze binnen een redelijke termijn opgelost worden.
Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van Studio305 en berust op de artistieke autonomie.
Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.

AANSPRAKELIJKHEID
Studio305 is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van
grove schuld of opzet aan onze zijde of door ons ingeschakelde personen.
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