Algemene voorwaarden CvdZ Fotografie
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor ALLE producten en diensten van CvdZ Fotografie
Bij het afnemen van diensten van CvdZ Fotografie gaat u automatisch akkoord met deze
voorwaarden, heeft u hier bezwaar tegen, kunt u dit alleen vooraf aangeven!
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
2. Fotoreportages
- Uit iedere fotoshoot wordt een selectie gemaakt door de fotograaf zelf, dit om te
voorkomen dat er ‘slechte’ foto’s tussen de reportage zitten! U kunt geen beroep doen op
foto’s, die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te worden getoond!
- Zorg ervoor dat het dier die op de foto moet, klaar staat als de fotograaf arriveert. De
fotograaf moet een shoot uitvoeren met ‘schone’ dieren! Laat alsjeblieft de fotograaf niet
onnodig wachten! Stel dit duurt echt heel lang eer het dier klaar staan, kunnen hier extra
kosten voor worden aangebracht!
- Binnen 7 werkdagen na uw fotoshoot zal u een link krijgen naar een website waar de
selectie van de fotograaf op staat. Dit zijn de foto’s in klein formaat met een logo, zo kunt u
uw gewenste selectie van de foto’s maken, en eventueel een nabestelling! Foto’s van deze
webpagina, mogen NOOIT worden gebruikt voor social media of eigen gebruik.
3. Fotoshoot boeken
- Een fotoshoot boeken kan, doormiddel van een bericht op Social Media
(facebook/Instagram) of door een bericht te sturen via de website www.cvdz-fotografie.nl
De fotograaf staat vrij om de fotoshoot te wijzigen, door bijvoorbeeld slechte
weersomstandigheden, of andere omstandigheden die het niet mogelijk maken om de shoot
deze dag te laten plaatsvinden!
- Eventuele reiskosten 0.20ct/km vanaf Berlikum (FRL) zijn niet inbegrepen bij de fotoshoot.
Deze moeten dus nog apart worden voldaan.
- Het verschuldigde bedrag van de fotoshoot en de reiskosten moet worden voldaan, voor
ontvangst van de foto’s. Dit kan vooraf per bank overschrijving, of op de dag zelf contant. Is
dit bedrag niet, of niet volledig voldaan, kunnen wij u helaas niet uw foto’s geven/opsturen!
4. Klachten
- Klachten over opdrachten en/of leveringen, dienen binnen 14 dagen, na levering aan CvdZ
Fotografie te worden gemeld! CvdZ Fotografie heeft het recht, om het afgekeurde werk
opnieuw te sturen, of te herstellen!

5. Verantwoordelijkheid
- Tijdens de fotoshoot bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en
uw eventueel meegenomen eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan
anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf!
- Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.
- De eventuele aansprakelijkheid van CvdZ Fotografie is slechts beperkt tot de hoogte van
het factuur bedrag!
6. Autersrecht en publicaties
- De foto’s die geleverd en bewerkt zijn door CvdZ Fotografie, mogen ten alle tijden NIET zelf
nabewerkt of bij bewerkt worden. Indien niet tevreden over de bewerking, meld dit dan ten
alle tijden want we willen uiteraard tevreden klanten!
- Auteursrechten van alle fotoshoots, blijven altijd in het bezit van de fotograaf! Indien u
foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan vooraf contact op met de fotograaf.
- Bij het afnemen van de shoot, stemt u in met het feit, dat de fotograaf de foto’s mag
gebruiken voor eventuele commerciële en social media doeleinden.
- Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient altijd: Foto van CvdZ Fotografie of
foto van cvdz-fotografie.nl erbij vermeld te worden! Gebeurd dit niet dan komt de fotograaf
een extra vergoeding toe van minimaal 25 euro!
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