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“Framing Love” is onderdeel van “Patricia Schouten Fotografie”:
Kerkweg 94
2985 AV Ridderkerk
KvK: 24465368
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten door
Patricia Schouten Fotografie / Framing Love (hierna te noemen fotograaf). Bij het afnemen van
deze diensten gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid
van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen opdrachtgever) wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

DUPHO:
Fotograaf maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho. Op alle rechtsbetrekkingen
zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Aanvullend gelden de
volgende voorwaarden specifiek voor alle geleverde diensten van fotograaf:
OFFERTE
Alle diensten worden voorafgaand aangeboden middels een offerte en zijn geheel vrijblijvend.
Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en reiskosten, tenzij anders vermeld. Fotograaf behoudt
zich het recht om correcties op eventuele fouten toe te passen. Offerte blijft 7 dagen na
offertedatum geldig. Bij akkoord van de offerte dient opdrachtgever deze digitaal ondertekend te
retourneren. Pas na het tekenen van de offerte zal de opdrachtdatum definitief worden
gereserveerd voor opdrachtgever.
BETALING
Alle facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
Na het tekenen van offerte rekend fotograaf een aanbetaling van € 100,-, indien opdracht op
later moment wordt gecanceled heeft opdrachtgever geen recht op teruggave van aanbetaling.
Indien opdracht binnen 1 maand voor opdrachtdatum wordt canceled behoudt fotograaf het
recht om 30% van de opdracht in rekening te brengen ter compensatie van het vrijhouden van
deze datum.
Het resterende te betalen bedrag zal na afloop opdrachtdatum in rekening worden gebracht,
levering van foto’s / album geschieden pas na ontvangst van verschuldigde bedragen.
LEVERING
Foto’s worden geleverd 8 weken na trouwdatum. Hier kan eventueel van worden afgeweken
echter wordt dit van te voren besproken met bruidspaar. Foto’s worden geleverd in hoge
resolutie, in jpg en zonder logo’s.
Fotograaf maakt zelf een selectie uit het geschoten materiaal en bepaald welke in de reportage
komen, opdrachtgever heeft geen inspraak hierin en heeft nimmer recht op RAW bestanden.
Alle foto’s worden nauwkeurig geselecteerd en bewerkt in de gebruikelijke stijl van fotograaf.

	
  
AUTEURSRECHT
Auterursrecht berust ten alle tijde bij de fotograaf. Opdrachtgever mag foto’s onbeperkt
toepassen voor eigen gebruik. Indien foto’s worden gedeeld op social media dient
opdrachtgever naamsvermelding te doen van fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s uit te geven aan derden welke hierin een zakelijk belang hebben, dit
dient uitsluitend in overleg met fotograaf te geschieden.
Het is niet toegestaan om geleverde foto’s te bewerken en aan te passen.
Opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruiken van foto’s voor (online)portfolio en / of
social media gebruik, indien hier nadrukkelijk bezwaar tegen is dient opdrachtgever dit
voorafgaand aan opdrachtdatum aan te geven.

BEWAREN BESTANDEN
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de geleverde
bestanden.

UITVOERING
- Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een geschikte locatie en het
verkrijgen van toestemming vooraf voor het maken van foto’s op locatie
- Fotograaf is niet verantwoordelijk voor het stylen van kleding tijdens het uitvoeren de
opdracht, opdrachtgever dient zelf iemand te verzorgen die b.v. het goedleggen van een
jurk op zich neemt
- Opdrachtgever dient te zorgen voor eventuele parkeervergunningen, op deze manier
wordt voorkomen dat fotograaf ver weg moet parkeren en hierdoor mogelijke momenten
mist
- Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te
maken en waar nodig maatregelen te treffen
- Indien er gebruik wordt gemaakt van een andere videograaf dan waar fotograaf mee
samen werkt is fotograaf niet verantwoordelijk voor eventuele misgelopen momenten
door het blokkeren van weg, of het in zicht zijn in het geschoten beeld van fotograaf
- Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder
het ja-woord, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen
- Opdrachtgever stel tijdig de definitieve dagplanning ter beschikking aan fotograaf, doch
niet later als twee weken voor opdrachtdatum
- Opdrachtgever zorgt voor maaltijden van fotograaf gedurende de dag
- Fotograaf behoudt zich het recht om een assistent mee te nemen, dit zonder extra
kosten voor opdrachtgever
- Fotograaf kan achteraf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het missen van
bepaalde foto’s / momenten. Doch zal fotograaf streven om alle belangrijke en mooie
momenten proberen vast te leggen
- Bij tussentijdse verplaatsing is fotograaf niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging
of planfouten waardoor mogelijke momenten worden gemist
- Eeventueel extra gemaakte kosten zoals parkeergeld worden achteraf in rekening
gebracht
- Bij technische problemen is fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade
en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals
brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf
uitgesloten

	
  

ANNULERING EN/OF ZIEKTE
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte
gesteld en heeft u de volgende keuze:
1) Patricia Schouten stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract
loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend
echter fotograaf beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg
kunnen dragen.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene
omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot
het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien
gewenst.
ALBUM
Na ontvangst van de fotoreportage zal fotograaf zorgen voor een eerste opzet van het album.
Opdrachtgever onvangt een uitnodiging per mail voor het bekijken van een online model.
Opdrachtgever kan hierin aanpassingen aangeven.
Het album wordt besteld na akkoord van klant en ontvangst van de eindfactuur.
Het meegeleverde album in de pakketten heeft een uitvoering van 20x20 en 20 bladzijdes. Deze
kan tegen meerprijs worden uitgebreid naar een groter formaat.
Het album zal worden opgehaald bij fotograaf en tevens direct worden bekeken. Hierna kan er
geen aanspraak meer worden gemaakt op schade. Indien tijdens het bekijken van het album
mankementen worden ontdekt zal fotograaf deze retourneren naar leverancier en wordt er
gezorgd voor een vervangend album.
PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie
afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een eventuele vervangende
fotograaf.
DISCLAIMER
Fotograaf is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Fotograaf geeft
geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is
niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet
aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door
fotograaf en haar personeel.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden
gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan fotograaf het contract te allen
tijde eenzijdig opzeggen.

