Algemene voorwaarden 2021

Algemeen;
IVDB Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijk dan wel
materiele schade zowel bij mens en dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
IVDB Fotografie behoud zich het recht om informatie, tarieven en website ten alle tijden aan
te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden en staat de prijs die op dat moment vermeld staat vast.

De fotoshoot;
Een fotoshoot kan geboekt worden door een e-mail te sturen naar info@ivdbfotografie.nl of
via het contact formulier op de website www.ivdbfotografie.nl
Voor de boeking definitief is spreken IVDB Fotografie en de klant samen een datum, tijd en
locatie af. Na bevestiging van datum, tijd en locatie is de fotoshoot definitief geboekt en krijgt
de klant een betaalverzoek voor een aanbetaling ter hoogte van 20% van de waarde van de
geboekte fotoshoot. De fotoshoot dient bij aanvang van de fotoshoot volledig betaald te zijn.
Een fotoshoot annuleren is mogelijk tot 7 dagen van de te voren, het verzetten van de
fotoshoot kan tot 24 uur van de voren. Indien de klant na dit termijn de fotoshoot
annuleert/verzet heeft de klant geen recht op terugbetaling van de aanbetaling. Bij het
verzetten betekend dit dus dat de aanbetaling opnieuw dient gedaan te worden.
In geval van ziekte of verhindering van IVDB Fotografie zal er een nieuwe afspraak gemaakt
worden in overleg met de klant. Bij slecht weer neemt IVDB Fotografie contact op met de
klant om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
De klant ontvangt de foto’s waaruit een keuze gemaakt kan worden binnen 14 dagen na de
fotoshoot.

De klant dient binnen 2 maanden de keuze van zijn of haar foto’s door te geven aan IVDB
Fotografie. Na het termijn van 2 maanden kan de klant geen aanspraak meer maken op de
gemaakte foto’s. Sla de foto’s na ontvangst dus goed op.
Het is mogelijk om extra foto’s bij te kopen tegen het bedrag van €7,50 per foto. Deze foto’s
ontvangt de klant nadat de betaling is voldaan.
Het auteursrecht van de gemaakte foto’s blijven ten alle tijden bij IVDB Fotografie, wat
betekend dat de gemaakte foto’s niet bewerkt mogen worden door iemand anders dan IVDB
Fotografie, de foto’s niet met een filter en zonder watermerk op social media geplaatst
mogen worden.
Tenzij anders overeengekomen mogen alle gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotie
doeleinde door IVDB Fotografie.
IVDB Fotografie zal de foto’s en gegevens nooit zonder toestemming van de klant doorgeven
aan (commerciële) bedrijven.
Bij klachten over de gemaakte foto’s dient contact opgenomen te worden met IVDB
Fotografie via de e-mail info@ivdbfotografie.nl. Hierna wordt bekeken in hoeverre financiële
tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
De klant mag tijdens de fotoshoot alleen zelf foto’s maken na overleg met IVDB Fotografie.
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