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Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden.

Fotosessies
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie een offerte met daarin de kosten van
de sessie en de eventuele bijkomende (reis)kosten.
Het totaal bedrag van een fotosessie dient op de dag van de afspraak of direct na
ontvangst van de definitieve factuur te worden voldaan. Bij trouwreportages geld een
termijn van 14 dagen na het ontvangen van de definitieve factuur.
In geval van annulering van de afspraak voor de huwelijksreportage door de klant,
wordt 50% van de gemaakte kosten bij de klant in rekening gebracht.
Wijziging van de afspraak door de klant kan, mits dit in overleg is gebeurd met de
fotografe.

Producten
Fotoalbums worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling.
Indien het fotoalbum beschadigd wordt ontvangen dient de klant dit binnen 2 dagen
kenbaar te maken aan de fotografe.
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Auteursrecht van de foto’s
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe.
De fotografe mag de gemaakte foto’s van de klant gebruiken voor promotie doeleinden
op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media) en in drukwerk (zoals
flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in
een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere
uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
Bij het ontvangen van de foto’s op DVD heeft de klant het recht tot reproductie voor
eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit
bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
Het is de klant niet toegestaan digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden,
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

Betalingen
De klant dient de facturen van Goudse fotografie te controleren op eventuele
onjuistheden alvorens deze betaald worden.
De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.

Privacy en Persoonsgegevens
Goudse fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgeven aan
anderen.
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