
Algemene voorwaarden

Bedrijf
Naam:  ACKuiper Media / ackuiperfotografie
Website:  www.ackuiperfotografie.nl
Email:  www.a.c.kuiper@live.nl

Algemeen
1. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichame-
lijk of materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. 
2. De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden als de shoot wordt 
geboekt. 
3. De fotograaf heeft het recht zijn tarieven en informatie ten alle tijden aan te passen.
4. De algemene voorwaarden kunnen ieder moment door de fotograaf worden aange-
past.

De Fotoshoot
1. De fotograaf en de klant bepalen samen een datum en locatie voor de betreffende 
fotoshoot dat hen allebei schikt. 
2. Als de fotoshoot door de klant zelf wordt geboekt mag hij/zij zelf de invulling van de 
shoot bepalen binnen het gekozen pakket. 
3. Als de shoot door de fotograaf zelf wordt aangevraagd, bepaalt de fotograaf de invul-
ling van de fotoshoot. 
4.  Een door de klant geboekte fotoshoot duurt niet langer dan anderhalf uur. 

Annuleren
1. Wanneer de weersvoorspellingen zo slecht zijn (regen, zeer donkere lucht, te veel wind) 
dat het verplaats moet worden, wordt dat besloten op de avond voor de fotoshoot 
plaats vindt. Dit kan worden besloten door de fotograaf en door de klant. 
2. Als de fotograaf al op de locatie is wanneer de fotoshoot wordt afgelast door het weer, 
worden alleen de reiskosten vergoedt. 

Afzeggen met een andere reden dan het bovenstaande, moet worden gecommuni-
ceerd binnen 24 uur voor de fotoshoot dan kan het kosteloos komen te vervallen, anders 
wordt 50% van de fotoshoot in rekening gebracht. 

Klachten
Bij serieuze klachten wordt er samen met de fotograaf gezocht naar een oplossing in de 
vorm van extra foto’s of een herhaling van de fotoshoot. Bij herhaling van de fotoshoot 
worden de reiskosten van de fotograaf opnieuw vergoed. Teruggave van geld is niet 
mogelijk.
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De betaling 
1. De fotoshoot kan contant worden betaald of worden overgemaakt.
2. De factuur wordt 7 dagen voor aanvang van de shoot verstuurd naar de klant en dient 
binnen 14 dagen te worden betaald. 
3. De foto’s worden verstuurd naar de klant zodra de gehele fotoshoot betaald is. 
4.  De reiskosten worden meteen betaald bij het betalen van de factuur in contanten of 
bij het overmaken. 

De foto’s
1. De foto’s worden binnen 3 weken na de datum van de fotoshoot geleverd via een link 
van WeTransfer en kunnen zo gedownload worden. 
2. Foto’s worden op origineel formaat en op webformaat geleverd met als langste zijde 
1400px.
3. Het hangt van de keuze van het pakket af hoeveel foto’s er worden geleverd per foto-
shoot. 
4. De foto op webformaat is niet geschikt om af te drukken, wel om online te publiceren.
5. Alle webformaat foto’s zijn voorzien van het ackuiperfotografie logo. 
6. De geleverde foto’s op origineel formaat mogen alleen gebruikt worden voor prive ge-
bruik. Deze foto’s mogen ten alle tijden niet online verschijnen. Hiervoor kan de klant de 
webformaat foto’s gebruiken. Gebruikt de klant deze originele foto’s op het web, krijgt de 
klant een boete van 40 euro. 
7. Bij een fotoshoot waarbij de fotograaf de opdrachtgever is, worden er geen originele 
weggegeven. 
8. Wanneer de fotograaf na de fotoshoot geen een foto mag publiceren op Facebook, 
Instagram en portfolio, komt er een meerprijs bij van 35 euro bovenop de fotoshoot prijs. 
Per foto dat niet gepubliceerd mag worden, kost 5 euro per foto.

Nabestellen
De overige niet geleverde foto’s kunnen worden nabesteld op de eigen nabestelpagina 
van de klant. Elke nabestelde foto heeft een prijs van €5,-. Ook hierbij zit een webformaat 
foto voor online gebruik. 
De fotograaf bijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.

Auteursrecht
1. Op de geleverde foto’s rusten altijd auteursrechten van de fotograaf. Je koopt de foto, 
maar niet de rechten. De rechten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken 
bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
3. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Hieronder valt 
onder andere bijsnijden, omzetten naar zwart-wit, kleureffecten toepassen of het logo 
verwijderen.
4 Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (com-
merciele) bedrijven zonder toestemming. Ook mogen de foto’s niet zonder toestemming 
(door andere (commerciele) partijen) gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestem-
ming.

Bij overtreding van de voorwaarden zal er een factuur gestuurd worden van ten minste 3 
maal de normale waarde van het product.

De fotograaf mag de foto’s te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, vermeerderen en publiceren op allerlei manie-
ren zonder schriftelijke toestemming. Bij het accepteren van de fotoshoot gaat u hiermee akkoord. Dit betekent dat 
alle foto’s in mijn portfolio terecht kunnen komen, gepubliceerd kunnen worden op mijn website en blog, als reclame 
materiaal gebruikt kunnen worden, etcetera. Wil je dit niet, neem dan vooraf contact met mij op.
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