
 

 

1. Toepassing 

● Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 
een Opdrachtgever en de fotograaf van ProFotostudio, inclusief mondelinge en 
schriftelijke overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze 
voorwaarden zijn afgeweken. 

2. Definities 

● Aw: Auteurswet 1912 
● Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever 
● Fotograaf: ProFotostudio, KvK 56315716  tevens gebruiker van deze algemene 

voorwaarden en opdrachtnemer. 
● Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 
● Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst 

gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 

3. Annulering 

● Bij annulering door de opdrachtgever tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip 
kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken 
dag en tijdstip zal er 25 euro door ProFotostudio in rekening worden gebracht.  

● Laat een consument of bedrijf niets weten, dan worden er 50 euro per boeking in 
rekening gebracht.  

● In het geval dat de fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht 
niet kan uitvoeren, krijgt de opdrachtgever de reeds gedane betalingen volledig 
teruggestort. Er kan geen aanspraak worden gedaan op andere vergoedingen van 
ProFotostudio aan de opdrachtgever. 

4. Factuur en betalingen  

● De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien 
de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur 
met opgave van relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft 
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt 
enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie. 

● Betaling van bedrijven dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 
Betaling van consumenten dient te geschieden direct na de fotoshoot. 



 

● Indien de klant niet tevreden is met de fotoshoot, dient de klant dit ter plekke aan te 
geven. Dan wordt er direct een oplossing voor bedacht. Bij betaling gaat men akkoord 
met het resultaat. 

● De Opdrachtgever(s) verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder 
korting of beroep op compensatie. 

● Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft 
ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente 
verschuldigd, te vermeerderen met 2% per maand, ingaande vanaf de factuurdatum. 

5. Levering en product(en)  

● Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums etc.) worden pas besteld en/of 
geproduceerd na ontvangst van de betaling. 

● Digitale bestanden worden geleverd in overleg en op een door beide partijen 
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzenden voor risico van de 
Opdrachtgever. 

● Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste 
staat ontvangen worden, dient de opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken 
aan de fotograaf van ProFotostudio. Na deze 2 dagen worden eventuele klachten 
omtrent het product niet meer in behandeling genomen.  

6. Klachten 

● Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur 
dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te 
worden voorgelegd aan de fotograaf.  

● Klachten na de 3 dagen worden niet meer in behandeling genomen.  
● Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.  

7. Auteursrecht 

● Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele 
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, 
portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, 
tenzij anders overeengekomen. 

● Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. 
● Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de 

overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. 
● Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
● Fotostudio ProFotostudio zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf  



 

● ProFotostudio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s door 
derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook. 

● Bij aanschaf van de digitale bestanden heeft de Opdrachtgever het recht tot 
reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om de bestanden te verkopen 
of te gebruiken alsof deze door iemand anders gemaakt zijn. 

8. Cadeaubonnen 

● Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. 
● Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet 

retour gezonden worden. 
● Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna 

vervalt de waarde van de cadeaubon. 
  

9. Aansprakelijkheid 

● Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld aan de 

● zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 
● Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde 

beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. 
● De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

 

10. Overige bepalingen 

● Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.  

● Op alle rechtsverhoudingen tussen ProFotostudio en opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing. 

 


