
Algemene voorwaarden 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf 
en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen 
in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover 
deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Offerte 

•  Na een oriënterend gesprek zal Jij in beeld fotografie u een offerte toesturen waarin 
de  kosten gespecificeerd staan. 

Fotoshoot 

• Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch akkoord met de stijl en 
bewerking die Jij in beeld fotografie gewend en eigen is. 

• Bij een fotoshoot kan Jij in beeld fotografie niet aansprakelijk worden gesteld voor 
het uitblijven van een bepaalde verwachtingen van de klant. 

• Na elke fotoshoot wordt er een selectie van de foto’s gemaakt. 
•  Jij in beeld fotografie is vrij om naar eigen inzicht en kennis te beoordelen welke 

foto’s wel/niet geschikt zijn. U kunt geen beroep doen op de foto’s die niet door de 
selectie komen. 

• Wanneer u een fotoshoot boekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat Jij in beeld 
fotografie de foto’s online en offline mag gebruiken ter uitbreiding van het portfolio. 
Is dit niet gewenst, moet dit van te voren worden aangegeven.   

• Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere 
bewerking dan dat deze gemaakt zijn door Jij in beeld fotografie. 

• Bij het plaatsen van de foto’s op social media bent u verplicht Jij in beeld fotografie te 
vermelden. 

• Jij in beeld fotografie is niet verantwoordelijk als fotoafdrukken van kleur en kwaliteit 
verschillen dan het digitale beeld, en is ook niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen 
op niet gekalibreerde beeldschermen. 

• Voor de nabewerking werkt Jij in beeld fotografie met professionele 
fotobewerkingsprogramma’s. 

  

Annulering ,betaling & levering 
 

• Bij annulering van de fotoshoot binnen 48 uur voor de afgesproken datum door de klant,  
is de klant de aanbetaling van 50% van het vooraf afgesproken bedrag aan Jij in beeld 
fotografie verschuldigd. 

• De factuur volgt per email na de fotoshoot. 
• De factuur dient binnen 14 dagen na datumzetting betaald te worden . 
• Binnen 14 dagen na betaling worden, na uitzoeken en bewerken door Jij in beeld 

fotografie worden de beelden digitaal verstuurd via We-transfer. 



 

• Mocht u gebruik maken van de mogelijkheid om een fotoboek erbij geleverd te                                
krijgen geldt daar een levertijd voor van 14 dagen na het uiterste betaaltermijn. 

• Na het versturen van de fotobestanden via We-transfer bent u zelf verantwoordelijk 
voor het downloaden, opslaan en beheren van de foto's, de fotograaf kan op geen 
enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit hebben van 
de foto's, dit ivm crashen laptop, defect externe harde schijf enz. 

• Reiskosten vanaf postcode 4871 bedragen 0,35ct per km 

  

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid 
 

• Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder 
geval binnen tien dagen na levering van de foto’s aan Jij in beeld fotografie te worden 
doorgegeven.  

• Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er 
eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te 
bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens het vorige punt binnen tien dagen 
een officiële klacht is ingediend. 

• Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Jij in beeld fotografie, in 
welke zin dan ook. 

• U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw 
eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen 
enkele wijze te verhalen op Jij in beeld fotografie . 

• Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.  

   

Auteursrechten & publicaties 
 

• Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf 
toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven in het bezit van Jij in beeld 
fotografie. 

• Worden meer dan 50 % van foto’s gemaakt door Jij in beeld fotografie gebruikt op 
uw website bent u verplicht een footer te plaatsen. 

• Indien u enkele foto’s wilt gebruiken voor publicatie neem dan altijd vooraf contact op. 

 

 

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden 
Neem bij vragen gerust contact op via info@jijinbeeldfotografie.nl 
 


