
BOEKINGSOVEREENKOMST 

1. Algemene gegevens 
  
  a.  Contract opgemaakt tussen de navolgende partijen: de fotograaf 
   en de klant  

   Ondergetekende klant: 

   Naam: 
   Straat: 
   Postcode en woonplaats: 
   Telefoon: 
   E-mail adres:  

   Ondergetekende fotograaf: 

   Naam: Karen Raedts 
   Straat: Severinusstraat 12 
   Postcode en woonplaats: 6096 BS Grathem 
   Telefoon: 06 22 95 47 05 
   E-mail adres: karenraedts@gmail.com 

  b. Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de in deze   
   boekingsovereenkomst vermelde voorwaarden en verplichtingen. 
    

  c.  Ondergetekenden verklaren zich akkoord met in de Algemene  
   Voorwaarden vermelde voorwaarden en verplichtingen.  

2. Algemeen  
   
  a.  Het auteursrecht op de fotografische beelden berust bij de  
   fotograaf.  

  b.  Het bewerken van digitale of analoge beelden of wijzigen van  
   geleverde beelden is niet toegestaan zonder toestemming van de 
   fotograaf.  
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3.  Digitale bestanden  

   
  a.  De fotograaf, maakt, selecteert en bewerkt de beelden in eigen  
   stijl.   
    
  b. De onbewerkte, en door fotograaf niet-geselecteerde bestanden  
   worden niet beschikbaar of ter inzage gesteld.  

  c.  Beelden worden binnen een termijn van maximaal 4 werkweken na
    het plaatsvinden van de fotoshoot, in een galerij vertoont. Deze  
   galerij bevind zich in een afgeschermde omgeving op de website 
   van de fotograaf, waarvan de gegevens digitaal worden verstrekt 
   aan de klant.  

  d. Nadat de galerij online vertoont wordt, blijft deze maximaal 2  
   weken zichtbaar. Na deze 2 weken wordt de galerij offline gehaald,  
   indien de klant wenst om de galerij langer zichtbaar te houden,  
   kan dat tegen een vergoeding van €25,- per week.  

4.   Levering  
   
  a. De klant maakt een keuze aan beelden aan de hand van de online 
   galerij. Tevens maakt hij/ zij kenbaar welke bestanden er digitaal 
   geleverd mogen worden en welke beelden op print gedrukt mogen 
   worden.  

  b.  Indien de klant extra prints en/of producten geleverd wil hebben, 
   dient dat in 1 bestelling plaats te vinden. Bij een tweede of  
   meerdere bestellingen worden er extra verzendkosten in rekening 
   gebracht.  
     
  c. Digitale beelden worden geleverd via we-transfer.  
    

  d. Digitale bestanden worden in jpeg-formaat geleverd, in de vorm 
   van een lage resolutie met klein watermerk. Dit bestand is enkel 
   digitaal te gebruiken en is niet geschikt voor print.  

   RAW-bestanden worden niet geleverd. 

  e. Indien de klant een of meerdere digitale bestanden in hoge  
   resolutie wil ontvangen, kan dat tegen een tarief van €45,- per  
   bestand. 
   
  f. Prints en/of andere producten worden door de fotograaf geleverd 
   en kunnen worden opgehaald of verstuurd naar het opgegeven  
   adres van de klant.  
   



4. Annulering 

  a. Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden door 
   ziekte of omstandigheden, wordt er direct een nieuwe afspraak  
   gemaakt.  

  b.  Indien de afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd zonder  
   relevante reden, wordt er 50% van het totaalbedrag alsnog in  
   rekening gebracht.  

  c. Indien de opdracht en daarmee een afspraak niet word   
   nagekomen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.  

   

5.  Gebruik 

  a. De klant mag de foto's gebruiken voor persoonlijke doeleinden,  
   inclusief social media. Het wordt zeer gewaardeerd bij plaatsing  
   een naamsvermelding en/of link naar de website van de fotograaf 
   te benoemen, alsnog is dit geen verplichting. 

  b.  De klant geeft de fotograaf wel/niet * toestemming om de  
   beelden te gebruiken ter promotie. Denk hierbij aan social media 
   en plaatsing in het portfolio op de website.     

  c.  Indien een van de partijen tot publicatie, anders dan onder  
   voorgaande afspraken wil overgaan, is dit pas toegestaan nadat de
   andere partijen nadrukkelijk schriftelijke toestemming hebben  
   verleend en/ of er schriftelijke overeenstemming is over de  
   financiële vergoeding.  

  d. Het is niet toegestaan om beelden, of delen van beelden te  
   publiceren waar afgeweken wordt van het oorspronkelijke ontwerp.
    Voorbeelden zijn het croppen (bijsnijden van foto's) of het gebruik 
   van social-media filters.  

6.  Vergoeding 

  a.  De shoot vind plaats na de goedkeuring van de offerte.  

  b. Extra bestellingen van print en/of andere producten worden  
   in het  totaalbedrag verrekend. 

  c. De factuur wordt tegelijk verzonden met de levering van de  
   digitale bestanden en dient binnen 2 weken voldaan te worden. 



7. Aansprakelijkheid 

  a. Alle partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade tenzij er  
   sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de klant of de 
   fotograaf. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van max. 
   €250,-. 

  b. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen op niet- 
   gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de  
   fotograaf geleverd zijn.  

  

 Datum:  
 Plaats:  

  Handtekening klant    Handtekening fotograaf 

_________________________________ _________________________________

* Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 


