algemene voorwaarden
Martijn van Haaster | Fotografie is een onderdeel van beeeld | art & design. De algemene
voorwaarden van beeeld | art & design zijn daarom van toepassing. Specifiek voor fotografie zijn er
enkele extra voorwaarden:

1.

De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van de kleuren van de geprinte of gedrukte foto’s.
Beeeld neemt daarom geen foto’s retour waarvan de kleur niet overeenkomt met de kleur op uw
beeldscherm.

2.

Beeeld neemt geen levering retour mits er sprake is van grove beschadiging door toedoen van
Beeeld.

3.

De door Beeeld opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zover dat noodzakelijk is, op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij
studioreportages ontvangt de wederpartij een factuur zodra de select gemaakt is.

4. Het beeldmateriaal van reportages wordt 1 jaar bewaard door Beeeld. Binnen dit jaar kunnen
nabestellingen worden gedaan en/of extra dvd's/cd's van reportages worden besteld.
5.

Bij een opdracht dient het afgesproken bedrag contant te worden voldaan op de dag van de
fotosessie of na facturatie via een bank- of girorekening worden overgeschreven. Bij een
bruidsreportage dient een aanbetaling te worden gedaan van 20% binnen 14 dagen na de
opdrachtbevestiging. Het restantbedrag dient na de bruiloft en voor het afleveren van het
beeldmateriaal te worden voldaan. Is de Wederpartij in verzuim schiet hij op andere wijze in het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder
begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Beeeld het recht de levering op
te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij studioreportages ontvangt de wederpartij
een factuur zodra de selectie is.

6.

Indien een (studio) opdracht wegens omstandigheden van de Wederpartij wordt geannuleerd dan
kan dit kosteloos tot 24 uur van te voren. Daarna brengt Beeeld 50% van het afgesproken bedrag in
rekening. Indien een bruidsreportage wordt geannuleerd, dan heeft Beeeld recht op betaling van de
reeds verrichte arbeid. Tot 2 maanden voor de bruidsreportage zijn de kosten 20% van het
afgesproken bedrag (gelijk aan de aanbetaling), tot 1 maand voor de bruidsreportage 40% van het
afgesproken bedrag, korter dan 1 maand van te voren 60% van het afgesproken bedrag. Indien de
opdracht naar een andere datum wordt verplaatst, zal Beeeld de opdracht, indien mogelijk, alsnog
uitvoeren. Indien het voor Beeeld onmogelijk blijkt de opdracht op de andere datum uit te voeren,
dan heeft Beeeld alsnog het recht op betaling van eventuele reeds verrichte arbeid. Indien door
overmacht van de kant van Beeeld, Beeeld niet in staat is de opdacht uit te voeren, zal deze alles in
het werk stellen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Indien geen gelijkwaardige vervanger
gevonden kan worden, zal de aanbetaling worden teruggestort.

