
Aanvullende voorwaarden
Artikel 1 Samenwerking

Beide partijen – fotograaf en klant – hebben het recht om de samenwerking maximaal 48 uur voor 
aanvang van een fotoshoot/(sport)evenement kosteloos te annuleren. Daarna wordt er 50% van de 
totaalbedrag in rekening worden gebracht. Indien er een aanbetaling is gedaan, zal het aanbetaalde 
bedrag dan binnen 30 dagen na annulering terugbetaald worden, zoals vermeldt in Art. 7 van de 
Algemene Voorwaarden (Alg. Vw). 
In het geval van een bruidsreportage hebben beide partijen – fotograaf en klant – het recht om de 
samenwerking maximaal veertien dagen voor aanvang van de bruidsreportage kostenloos te 
annuleren. In het geval van een bruidsreportage geldt de reeds betaalde boekingsreservering van 20%
van het totaalbedrag als annuleringskosten. In geval van een portfolio fotoshoot is de fotograaf niet 
verantwoordelijk voor het wel of niet aangenomen worden bij bureaus of voor opdrachten in de 
breedste zin van het woord. 

Artikel 2 Betaling
De bruidsreportage boekingsreserving van 20% dient bij akkoord van de offerte betaald te worden. 
De resterende 80% dient maximaal binnen 14 dagen na de bruiloft betaald te zijn. Fotoshoots en 
portfolio fotoshoots dienen maximaal binnen 14 dagen na de fotoshoot betaald te worden. Bij al mijn
diensten geldt: als de betaling binnen is, worden de foto's geleverd.

Artikel 3 Privé gegevens
de fotograaf dient de privacy van de klant te respecteren en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u aan haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De fotograaf verklaart hierbij deze
gegevens niet aan derden te verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen 
indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de levering van het bestelde product. De klant verklaart
hierbij de gegevens van de fotograaf op eenzelfde wijze te respecteren.

Artikel 4 Schade
Noch de fotograaf, noch de klant, noch de voogd/ouders van de klant, zal de gemaakte beelden 
tijdens de overeengekomen fotosessie opzettelijk tot schade van de ander benutten. De fotograaf zal 
er bovendien te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de klant zich goed bij 
voelt/voelen.

Artikel 5 Eigendom 
Middels de handtekening bevestigd de klant dat hij/zij geen aanspraak kan maken op het 
eigendomsrecht en/of auteursrecht van de gemaakte beelden in welke vorm dan ook.

Artikel 6 Gebruik van beelden
Commercieel gebruik door de klant (verkoop, gebruik in commerciële publicaties, merchandise, 
zakelijk gebruik, etc.) is alleen toegestaan met de voorafgaande en expliciete schriftelijke 
toestemming van de fotograaf.

De klant en/of ouder/voogd van de klant verleent hierbij aan de fotograaf het in tijd en omvang 
onbeperkte recht de van hem/haar/hen gemaakte beelden openbaar te maken en/of te 
verveelvoudigen en/of anderszins (commercieel) te gebruiken of te publiceren op elk tijdstip, op 
iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in 
Nederland als daarbuiten, met inachting van artikel 4 van deze overeenkomst. Voorbeelden van dit 
gebruik zijn, maar niet beperkt tot:

 Publicaties op de website van de fotograaf
 Gebruik voor reclame voor het werk van de fotograaf

Vermelding van de naam en website van de fotograaf (Victor Velt www.VictorVelt.nl) bij publicatie 
(online en offline) van de foto's verplicht.  



Artikel 7 Bewerking
De gemaakte beelden mogen door de klant op geen enkele manier worden gewijzigd. 

Artikel 8 Te ontvangen produkten
De geportretteerde(n) ontvangt/ontvangen na afloop van de sessie:

 De producten en/of diensten die vermeldt staan in de offerte
 Gedurende zes maanden een eigen weblink, met eigen wachtwoord voor mogelijkheden tot 

het doen van nabestellingen. 
 Extra's zoals op www.VictorVelt.nl zijn gepubliceerd of uitzonderingen worden met de hand 

toegevoegd aan deze overeenkomst en zijn bij tekening rechtsgeldig.

De levering van extra afdrukken, digitale bestanden of nieuwe bewerkingen van bestaande foto's die 
geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de 
fotograaf, aldus gepubliceerd op de persoonlijke website van de fotograaf.

Artikel 9 Rechtsgeldigheid
De klant verklaart hierbij van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig
te doen zijn. Indien de klant minderjarig is, dan zal ook de wettelijke vertegenwoordiger deze 
verklaring mede ondertekenen. Indien geconstateerd wordt dat een partij deze voorwaarden niet 
respecteert, zal fotograaf deze hierover aanschrijven. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, 
zullen verdere stappen ondernomen worden volgens de Algemene Voorwaarden en/of Nederlands 
recht.


