D aan Engelke Ph otograph y
Landgraaf .
KV K: 68947631.
V ersie: ju ni 2017 ,
Laatst Bijgewerkt 13 - 06- 2017.

Artik el 1. Defi nit ies .

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarm ee
beoogd wordt een overeenk om st aan te gaan.
2. Overeenk om st: de overeenk om st van opdracht tussen Fotograaf en
Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal
worden.
4. Fotograaf: Daan Engelk e Photograp h y, KVK:68947631, tevens gebruik er
van deze algem ene voorwaarden en opdrac htnem er.
5. Opdrachtgever: de (rec hts)persoon of personen waarm ee fotograaf de
overeenk om st gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene
voor waarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenk om st.
7. Schriftelijk : elek tronisc he comm unicatie zoals e -m ail, m its de identiteit
van de af zender en de authentic iteit van de c ommunicatie voldoende
vaststaat. De bewijslas t betreffende ontvangst van elek tronische
comm unicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik : ver veelvoudigen en/of openbaar m aken in de zin van de
Auteurs wet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artik el 2. T oepas s ing .

1. Deze algem ene voor waarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekk ingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsm ede op alle
offertes, aanbiedingen en overeenk omsten.
2. Bepalingen of voor waarden gesteld door opdrachtgever die af wijk en
van, of niet voork om en in, deze algem ene voorwaarden zij n voor
fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf
uitdrukk elijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artik el 3. Aan bod .
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2. Tenzij anders over eengek om en, verliest het aanbod haar geldigheid 30
dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes k unnen wij zigingen ondergaan
door ( onvoor ziene) verandering in de werk zaam heden of prijsstijging
van de gr ondstoffen. Fotograaf zal opdrac htgever hiervan zo spoedig
m ogelijk op de hoogte stellen.

Artik el 4. Aanv a ar din g v an de op drac ht .
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden.
Indien opdrac htgever dit nalaat, m aar er desondank s m ee instem t, of
althans die indruk wek t, dat fotograaf werk verricht in het k ader van de
overeenk om st, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na
aanvaarding nieuwe inform atie beschik baar k om t die uitvoering voor
fotograaf onaanvaardbaar m ak en.
3. Na aanvaarding k an de overeenk omst slechts m et wederzijdse
instemm ing worden gewij zigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de
voor de over eenk om st verschuldigde prijs aan te passen.
4. Ar tik el 6. Uitv oer i ng v an de o pdrac ht .

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en verm ogen en in
overeenstemm ing m et de eisen van goed vak m anschap uitvoeren, in de
stijl waar in fotograaf gebruik elijk werk t.
2. Fotograaf spant zic h in en zal naar beste k unnen handelen in de
gegeven en bestaande om standigheden tijdens de fotos hoot en/of
reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor
fotograaf zo gunstig mogelijk te m ak en en waar nodig m aatregelen te
treffen, waar onder, doc h niet uitsluitend, het instrueren van andere
aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruik elijk gehanteerde
stijl, waar bij een globale beeldoptim alisatie wordt toegepast op onder
m eer licht, k leur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slec hts
enige nabewerk ing plaatsvinden om bestaande elem enten in de foto te
ver wijder en of te verm inderen, waaronder, doch niet uitsluitend
begr epen het wegwerk en of verm inderen van storende elem enten in de
om geving en zak en van tijdelijk e aard. Nabewerk ing hierbuiten is enk el
na overleg m et fotogr aaf en k an extra k osten m et zich m eebr engen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat
redelijk erwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering
van de opdr acht m ogelijk te m ak en.
Artik el 8. Lev er ing .
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengek om en, slechts gesc hatte
levertijden.
2. Online pres entatie van fotoshoots k ennen een geschatte levertijd van 21
dagen, tenzij anders overeengek om en.
3. Online pres entatie van bruiloften k ennen een geschatte levertijd van 6
wek en, tenzij anders overeengek om en
4. De online presentatie blijft twee m aanden gratis beschik baar. Deze
periode k an tegen betaling per verlengd worden.

5. In de periode waarin de online presentatie beschik baar is bestaat voor
opdr achtgever de m ogelijk heid producten te bestellen via de online
galler y of bij fotograaf.
6. Vanaf het m om ent dat foto’s online beschik baar zijn heeft opdrachtgever
1 m aal de m ogelijk heid om binnen 14 dagen aan te geven wel k e foto’s
opdr achtgever m ede in wil ontvangen.
7. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier wek en nadat ze online
beschik baar zijn gesteld, tevens in j pg -form aat via m ail aan de
opdr achtgever geleverd.
8. Fotograaf m aak t vooraf m elding van producten m et een langere
levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan
opdr achtgever per e -mail gecomm uniceerd.
9. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende
dienst, bestanden of product is ontvangen.
10. Levering geschiedt, tenzij anders overe engek om en, per m ail
11. RAW -bestanden worden niet geleverd (zie ook Artik el 13.9)

Artik el 9. Ver go edi ng .
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengek om en, is de door de
fotograaf gebr uik elijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruik elijk e vergoeding gesprok en k an worden,
rek ent fotograaf een redelijk e en billijk e vergoeding vo or het geleverde.
3. Indien aannem elijk is dat fotograaf hogere k osten heeft gem aak t en/of
m eerwerk heeft verricht, welk e redelijk erwijs noodzak elijk waren zal
fotograaf dit doorber ek enen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijk e vergoeding wordt gebas eerd op basis van verrichte
werk zaam heden en gem aak te k osten op bas is van nacalculatie m et
inac htnem ing van de overeengek om en uurprijs en andere gebruik elij k
gehanteer de prij zen.

5. Alle door fotograaf genoem de bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders
overeengek om en.

Artik el 1 0. Be tal ings v o or waar den .
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een
(elek tronische)factuur sturen aan opdrac htgever, tenzij anders
overeengek om en.
2. Tenm inste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en
zal voorafgaand aan de opdracht voldaan m oeten zijn, tenzij anders
overeengek om en.
3. Tenzij anders over eengek om en, bedraagt de betalingsterm ijn 14 dagen
na factuurdatum .

Artik el 1 1. An nul er ing en ops c hor tin g .
1. Indien een factuur niet binnen de betalingsterm ijn wordt voldaan k an de
fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar
werk zaam heden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat
het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrac htgever niet tijdig de benodigde inform atie voo r de
uitvoering van de opdracht verstrek t of verzuim t (tijdig) aanwezig te zijn,
ter wij l dit voor de uitvoering van de opdracht noodzak elijk is, is
fotograaf gerechtigd de overeenk omst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenk omst geschiedt
schriftelijk .
4. Bij ontbinding van de overeenk om st door opdrachtgever brengt fotograaf
25% van de overeengek om en totaalprijs in rek ening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet
m ogelijk is de opdracht zel f op de overeengek om en datum uit te
voeren, zal fotograaf een andere datum afsprek en .

6. Indien door te rec htvaardigen om standigheden, waaronder doch niet
uits luitend ziek te en ex trem e weersom standigheden, het onm ogelijk is
de opdr acht op de overeengek om en datum uit te voeren, zal niet vak er
dan drie m aal in over leg een nieuwe datum overeengek om en worden.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik
wenst te m ak en van de in het k ader van de overeenk om st vervaardigde
werk zaam heden of p roducten.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingsterm ijn wordt voldaan is over
het openstaande factuurbedrag de wettelijk e rente van 2% verschuldigd
zonder nader e ingebrek estelling door fotograaf.

Artik el 1 2. K lac hten .
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkom st en/of bezwaren tegen
een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de
fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoem de term ijn worden niet m eer in
behandeling genom en.
3. Ingediende k lachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet
op.

Artik el 1 3. Au teur s r ec ht .
1. Elk e over eenk om st houdt m ede de in dit artik el om schreven licentie in
m et betrekk ing tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet
anders overeengek om en.
2. Het auteursrecht alsm ede andere rechten van intellectuele eigendom op
alle in het k ader van de opdracht ontwikk elde werk en berust bij de
fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werk en te gebruik en voor eigen
prom otionele doeleinden en pub licaties, waaronder, doc h niet

uits luitend, website en weblog, portfolio, advertenties, s ocial m edia,
tijdschriftartik elen, in druk werk , beursm ateriaal en dem onstratie
m ateriaal.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of
openbaar te m ak en buiten de huiselijk e k ring, tenzij anders is
overeengek om en.
5. Opdrachtgever is nadrukk elijk niet gerechtigd de foto’s voor zak elijke of
comm erciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de
huis elijk e kring, te gebruik en of te verhandelen zo nder voorafgaande
toestemm ing van fotograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengek omen, niet bevoegd
sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te
dragen.
7. Opdrachtgever dient sc hriftelijk toestemm ing te vragen voor het
inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door
derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijk heidsrechten van fotograaf,
waaronder de verplichting tot naam sverm elding, zoals verm eld in artik el
25 Aw in acht te nem en.
9. Digitaal of analoog bewerk en of wij zigen van de geleverde werk en is
niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk e toestemm ing van
fotograaf.
10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengek om en,
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijk heidsrechten van
fotograaf, rek ent fotograaf drie m aal de gebruik elijk e licentievergoeding
voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
12. Schadever goeding geeft geen recht op verder gebruik va n het werk van
de fotograaf.

Artik el 1 4. Por tr etr ec ht .
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werk en te gebruik en voor eigen
prom otionele doeleinden en publicaties, waaronder, doc h niet
uits luitend, website en weblog, portfolio, advertenties, s ocial m edia,
tijdschriftartik elen, in druk werk , beursm ateriaal, tenzij anders
overeengek om en.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werk en te licentieren aan derden
ter prom otie.
3. Bezwaar tegen openbaarm ak ing van portretten dient voorafgaand aan
de overeenk omst bij fotograaf schriftelijk bekend gem aak t te worden.
4. Afwijk ende afsprak en worden schriftelijk vastgelegd.

Artik el 1 5. Aa ns pr ak eli jk heid .
1. Fotograaf is niet aansprak elijk voor enige schade ontstaan bij
opdr achtgever, tenzij er sprak e is van opzet of grove schuld aan de
zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprak elijk voor k leuraf wijk ingen op niet gek alibreer de beeldscherm en of afdrukk en die niet door fotograaf
geleverd zijn.
3. De aanspr ak elijk heid is beperk t tot de hoogte v an het factuurbedrag.

Artik el 1 6. W ij zig ing en v an de ze al gem ene v oorwaarden .
1. De Fotogr aaf houdt zic h het recht voor deze algem ene voorwaarden te
wij zigen of aan te vullen.
2. W ijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan
opdr achtgever m edegedeeld.

3. Indien de opdrac htgever een voorgestelde wij ziging niet wil accepteren,
k an hij tot de datum waarop de nieuwe algem ene voorwaarden van
k racht wor den de overeenk om st beëindigen tegen deze datum .

Artik el 1 7. O v er ige b e pali ngen .
1. Indien een bepa ling uit de overeenk om st en/of de algem ene
voor waarden nietig of vernietigbaar blijk t te zijn, blijven de overige
bepalingen en de overeenk om st in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Daan Engelk e Photograph y en
opdr achtgever is Nederlands recht van to epassing.

