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Algemene voorwaarden Anyka Fotografie
Bestellingen gelden uitsluitend na schriftelijke bevestiging, inclusief e-mail.
Binnen 2 weken na boeking betaalt de klant een annulatievergoeding van € 50 op rekening nr.
BE11 9730 3981 9948 bij Argenta ARSPBE22, t.n.v. A. Schram, Wilgenlaan 30, 2610 Wilrijk, met
vermelding van de datum van de fotoshoot. Bij gebreke hiervan kan de fotograaf de fotosessie
eenzijdig annuleren zonder schadevergoeding.
De annulatievergoeding is niet terugeisbaar. Bij uitstel, door de klant gevraagd meer dan 1 week
voor de fotosessie, wordt deze € 50 verschoven naar de nieuwe datum. Dit kan slechts 1x, en de
nieuwe datum moet binnen de 3 maand na de oorspronkelijke datum liggen. Bij een 2e uitstel
komt de annulatievergoeding te vervallen. Wordt de sessie uitgesteld door de fout van de
fotograaf, dan krijgt de klant nadien een upgrade aangeboden zonder meerprijs.
Bij annulering of uitstel buiten de wil of schuld van de fotograaf (bv. lockdown, langdurige ziekte
fotograaf …), worden annulatievergoedingen NIET terugbetaald, maar kadobonnen wel, na aftrek
van € 50.
Fotoshoot, fotobewerking, DVD en eventuele make-upartieste zijn – na aftrek annulatievergoeding - contant betaalbaar op
het einde van de fotosessie. Eventuele bijbestellingen worden afgerekend bij ontvangst van prints, dvd en/of album. Ligt de
bestelling beneden de minimum bestelling, dan wordt de minimum bestelling aangerekend op het einde van de fotosessie.
Bij niet- of gedeeltelijke betaling komt het gebruiksrecht van de foto's terug bij de fotograaf. De klant verliest daaardoor het
recht om de beelden te publiceren, op een website te plaatsen of af te drukken.
De leveringstermijn van beeld-materiaal is niet bindend. Overschrijding van de termijn brengt geen prijsvermindering of
andere voordelen met zich mee.
Bovenop de inbegrepen retouche kan de klant 1 photoshop verzoekje aanvragen. Dit extra verzoekje beperkt zich tot 10
minuten per foto en zal bijgevolg geen overdreven wensen inhouden zoals bv. kleding gladstrijken, voorwerpen
toevoegen/verwijderen, kapsels aanpassen of hoofden verwisselen. Retouches die aangevraagd worden na levering van
dvd of prints of tijdens het albumontwerp kosten € 5 per retouche, niet per foto.
Indien de klant de beelden digitaal op dvd koopt, dan houdt dit de overdracht van rechten in om de beelden op de dvd te
reproduceren, publiceren en verspreiden via alle soorten media (waaronder, maar niet beperkt tot kerstkaarten,
communieprentjes, portfolio, cv, eigen website en sociale media zoals Facebook), wereldwijd en voor onbepaalde duur.
Deze rechten zijn niet overdraagbaar en kunnen niet doorverkocht worden. Het auteursrecht blijft bij de fotograaf.
Zonder schriftelijke toelating van de fotograaf is het niet toegestaan de foto's in te sturen naar fotowedstrijden, te leveren
aan commerciële bedrijven of ze voor een commercieel doel te gebruiken.
Indien de klant geen dvd koopt, is geen enkele vorm van inscannen, reproductie of publicatie toegestaan, ook niet op
persoonlijke website of sociale media. Bij inbreuk hiertegen wordt de prijs van de hoogresolutie dvd gefactureerd.
De klant verleent de fotograaf het recht de foto's te gebruiken voor website, promotie, blog, sociale media en fotowedstrijden. Bij foto's met gevoelige inhoud en herkenbaar gezicht kan de klant de fotograaf verzoeken zich hiervan te
onthouden. Dit verzoek dient per e-mail in het bezit van de fotograaf te zijn binnen 48u na levering van de foto's.
Niet-gekochte beelden worden 1 maand na levering van de digitale bestanden extern gearchiveerd. Heropening van de online fotogalerij brengt een meerkost van € 60 met zich mee.
De klant is volledig aansprakelijk voor het auteursrecht op de ter beschikking gestelde goederen (voorwerpen, interieurs,
gebouwen, rollend materieel, teksten, kunstwerken ...). Er wordt van uit gegaan dat de klant voor al wat in beeld komt de
nodige toestemmingen verkreeg van diegene die hiervoor het auteursrecht heeft. Dit geldt ook voor personen die in beeld
komen : de klant is 100% aansprakelijk voor elk geschil voortkomend uit het feit dat niet alle modellen hun toestemming
gaven voor het gebruik van het beeldmateriaal. De klant vrijwaart de fotograaf voor elk geschil dat kan voortkomen uit het
ontbreken van de hierboven vermelde toestemming(en).
De fotograaf is niet aansprakelijk voor het onwettig gebruik of beschadigen van eigendommen van de klant of derden door
de klant of zijn aangestelden tijdens de fotosessie. De fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor zelf toegebrachte schade
door eigen fout, en is hiervoor verzekerd.
Voor informatie over het privacy- en cookiebeleid van Anyka Fotografie, zie de link onderaan de website.

