Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Samen klikt het Fotografie
In deze algemene staan de rechten en de plichten van jou en mij. De algemene voorwaarden zijn in
duidelijke taal opgeschreven. Mocht je desondanks tegen een probleem aanlopen, waar je niks over
kunt vinden in de algemene voorwaarden, neem dan even contact op. Het uitgangspunt is altijd om
samen tot een goede oplossing te komen. Door het boeken van samen klikt het Fotografie ga je
akkoord met de algemene voorwaarden, zoals je die hieronder kunt lezen.

Gegevens fotograaf
Website: www.samenklikthet.nl
Telefoon : 06-48887695
KvK : 70593868
BTW : NL002149602B14

1. Algemeen
1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
1. Opdrachtnemer: de ondernemer (Samen klikt het Fotografie), die deze voorwaarden
hanteert (ook aan te duiden als ik/mij/mijn.)
2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer (ook aan te duiden als
jij/je/jou/jouw).
3. Samen aan te duiden als wij/ons.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen , op alle overeenkomsten die ik
sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Ik wijs de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de
hand. Dat wil zeggen dat alleen mijn algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Offertes



Al mijn offertes zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen. Prijzen
vrijgesteld BTW. Offertes zijn 14 dagen geldig.
Een overeenkomst komt tot stand doordat jij mij per mail doorgeeft dat je van de offerte
gebruikt wilt maken. De datum en de afgesproken uren/prijs worden hiermee definitief
gepland. Met het bevestigen per mail van de overeenkomst ga je akkoord met het
betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde
datum.

3. Levering foto’s en producten






De bewerkte foto’s binnen 14 dagen na de fotoreportage geleverd in hoge resolutie in jpg,
tenzij anders is overeengekomen.
Samen klikt het Fotografie selecteert de beelden RAW bestanden worden niet geleverd en
mogen niet worden ingezien, deze zijn niet het eindproduct. Nabewerking door mij gebeurt
nauwkeurig en naar inzicht van mij en in mijn stijl, zoals je die kunt zien in mijn portfolio op
de website. Ik gebruik een gekalibreerd scherm, zodat de kleuren zo precies mogelijk zijn en
dit is leidend. Op een ander scherm (bijvoorbeeld van laptop of telefoon) kan het er soms
anders uitzien. Een aantal foto’s kunnen naar inzicht van de fotograaf in zwart-wit worden
geleverd.
Foto’s worden 6 maanden bewaard door mij, maar ik ben er niet aansprakelijk voor als er iets
met de bestanden gebeurt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
Fotoproducten worden bij leverancier besteld na betaling door jou. De levertijd van de
producten verschilt per product, ik kan geen garantie geven op levertijden van externe
leveranciers. Als het product beschadigd aankomt, moet je dat binnen 2 dagen doorgeven,
daarna heb je geen recht meer op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet
worden geretourneerd. Het herroepingsrecht geldt niet, omdat het om op maat gemaakte
producten gaat. Ik ben niet aansprakelijk als het eindproduct afwijkt van de kleurweergave
op jouw beeldscherm. Je hebt op basis hiervan geen recht op een nieuw product of
terugbetaling. Als je zelf producten besteld met de door mij aangeleverde, ben ik niet
verantwoordelijk voor het eindproduct.

4. Prijs





De tarieven van samen klikt het Fotografie staan op mijn website en die gebruik ik, tenzij
anders is afgesproken.
Voor fotoreportages in Harderwijk of Ermelo worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Buiten deze dit gebied reken ik een reiskosten vergoeding van € 0,35 per kilometer of de
kosten van het openbaar vervoer.
Samen klikt het Fotografie behoudt zich het recht voor om tarieven te allen tijde te wijzigen.
Prijzen zullen mee groeien met mijn ervaring en apparatuur. Prijzen in een overeenkomst
blijven ongewijzigd en zullen dan ook alleen gelden voor de betreffende overeenkomst en
niet automatisch voor een nieuw aanbod of uitbreiding van de opdracht. 4.4 Een cadeaubon
is 1 jaar geldig. Cadeaubonnen zijn geldig voor een fotoreportage of fotoproducten en niet
inwisselbaar voor geld.

5. Intellectuele eigendom





Ik behoud te allen tijde alle rechten op door mij gemaakte foto’s (auteursrecht)
De foto’s die ik lever zijn alleen voor privégebruik. Dat houdt in dat je ze mag printen, mag
delen op social media, met naamsvermelding van Samen klikt het Fotografie of op een
privéwebsite. Voor commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig van mij. Neem
bij twijfel even contact op.
Foto’s mogen niet worden bewerkt en dan online geplaatst worden. Onder bewerken valt
bijvoorbeeld bijsnijden of een kleurenfilter over de foto plaatsen.




Foto’s delen met vrienden en familie mag. Jij blijft er verantwoordelijk voor dat de foto’s niet
zonder toestemming commercieel gebruikt mogen worden.
Iemand die herkenbaar op de foto staat heeft portretrecht. Ik zal jouw foto’s dus ook nooit
zomaar online of offline gebruiken. Ik vraag daar jouw toestemming voor.

6. Betalingsvoorwaarden



Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: de factuur moet
uiterlijk de dag voor de fotoreportage betaald zijn.
Wanneer een factuur niet tijdig wordt voldaan, kan ik mijn werkzaamheden opschorten. De
overeenkomst blijft in dit geval gewoon geldig.

7. Uitvoerbaarheid van de opdracht





Samen klikt het Fotografie zal altijd al het mogelijke doen om tot een maximaal resultaat te
komen. Resultaten zijn mede afhankelijk van weersomstandigheden, de locatie en de styling
Samen klikt het Fotografie werkt met professionele apparatuur van Nikon en professionele
objectieven om zo technische problemen tot een minimum te beperken. De bestanden
worden tijdens de fotoreportage op twee geheugenkaarten weggeschreven. Samen klikt het
Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld
door het ontbreken van een bestand of een mislukte opname. Bij technische problemen is
Samen klikt het Fotografie 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 Samen klikt het Fotografie
uitgesloten.
De tijd van de fotoreportage gaat in op het afgesproken tijdstip. Als je te laat komt, blijft de
eindtijd dus gelijk.

8. Annuleren








9.

Voor de fotoreportage maken we een afspraak, die ons beide uitkomt. Als door overmacht,
bijvoorbeeld door slecht weer (regen, onweer, hele donkere lucht) of ziekte, de
fotoreportage niet door kan gaan, zoeken we in overleg naar een andere datum of
bijvoorbeeld een binnen locatie.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van mij, door overmacht zoals bijvoorbeeld
ziekte is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van het door jou reeds betaalde
bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.
Jij kunt de fotoreportage tot 2 weken voor de datum van de geplande reportage kosteloos
annuleren. Als je binnen 2 weken maar langer dan 48 uur van tevoren annuleert brengt
Samen klikt het Fotografie 50% annuleringskosten in rekening.
Bij annulering door jou binnen 48 uur voor de geplande datum breng ik annuleringskosten
ter hoogte van het afgesproken bedrag in rekening.

Aansprakelijkheid


Ik ben slechts aansprakelijk voor door jou geleden schade , die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan mij toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ik verzekerd ben, dan wel





10.

redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden ben ik nooit aansprakelijk.
De door mij te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door jou te betalen prijs
gering is in verhouding tot de omvang van de door jou geleden schade.
Mijn aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen is te allen tijde
beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat ik voor mijn werkzaamheden in
het kader van de opdracht heb ontvangen.

Klachten

In deze algemene staan de rechten en de plichten van jou en mij. De algemene voorwaarden zijn in
duidelijke taal opgeschreven. Mocht je desondanks tegen een probleem aanlopen, waar je niks over
kunt vinden in de algemene voorwaarden, neem dan even contact op. Het uitgangspunt is altijd om
samen tot een goede oplossing te komen. Door het boeken van samen klikt het Fotografie ga je
akkoord met de algemene voorwaarden, zoals je die hieronder kunt lezen.

