
Algemene voorwaarden van Martijn Bravenboer Fotografie - versie juni 2018

Definities

Offerte: Alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf aan personen 

waarmee beoogd word een overeenkomst aan te gaan.

Fotograaf: Martijn Bravenboer Fotografie, tevens gebruikers van deze algemen voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdracht: De dienst of product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en opdrachtgever.

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst afgesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwarden.

Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.

1. Algemeen 

1.1 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel

materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. 

1.2 Bij het boeken van een opdracht gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.3 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

2. Offerte

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2.2 De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn 

aanbod dit aanbod te herroepen. 

2.3 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 

2.4 Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand.

3. Vergoeding

3.1 Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing.

3.2 Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf

naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen.

3.3 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, 

welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding 

door de wederpartij in aanmerking.

3.4 De vergoeding luidt in euro's en is exclusief BTW en exclusief reiskosten.

3.5 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft ontvangen is de wederpartij 

in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

4.2 Bij annuleren van de opdracht zal Martijn Bravenboer Fotografie 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.

4.3 Bij annulering binnen 72 uur van de opdracht zal 50% van de overeengekomen vergoeding in rekeningen worden gebracht.

5. Levering

5.1 Foto’s worden geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. 

5.2 Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. 

5.3 Er is geen standaard levertijd, dit zal per opdracht in overleg worden afgesproken.

6. Auteursrecht

6.1 Het auteursrecht van de opdracht berust bij de fotograaf. Tenzij dit is afgekocht.

6.2 De fotograaf behoudt zicht het recht voor de foto's en werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, 

waaronder website, portfolio, drukwerk, social media e.d.

7. Klachten

8.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval  

binnen tien werkdagen na levering aan de fotograaf te worden medegedeeld. 

De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

8. Promotie

De fotograaf is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in zijn portfolio van zijn 

eigen website en op zijn zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc.), 

tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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