Algemene voorwaarden
•
Auteursrecht/Eigendom
Het auteursrecht van foto’s ligt te allen tijde bij Photography with Love. Het is opdrachtgever
toegestaan kleine resolutie beelden voorzien van watermerk/logo te gebruiken voor publicatie
voor privédoeleinden (social media zoals Instagram/Twitter/Facebook). Het is niet toegestaan
foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van
Photography with Love, tevens is het niet toegestaan handmatig wijzigingen in bestanden aan
te brengen. Bij afname van een cd met digitale bestanden heeft de klant het recht tot
reproductie voor eigen gebruik. Let erop dat u conform de algemene voorwaarden met het
kopen van bestanden alleen het gebruiksrecht heeft en dus niet het auteursrecht
•

Privacy
Photography with Love zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens
(als adres, telefoonnummer, geboortedatum, etc.) openbaar maken of doorgeven aan
derden.

•

Fotoreportage
Tijdens de sessie mogen er geen foto’s gemaakt en mag er niet gefilmd worden met uw
telefoon. Tijdens de sessie wordt gebruikt gemaakt van mijn prachtige accessoires, u
hoeft mits anders afgesproken niets zelf mee te nemen.

•

Reserveren
Ter garantie van de reservering wordt een aanbetaling gevraagd, deze aanbetaling
wordt niet gerestitueerd. Bij ziekte wordt een andere datum gepland. Voorafgaand aan
de fotoreportage ontvangt u informatie ter voorbereiding op de sessie en de kosten.
Het bedrag van de reportage wordt uiterlijk op de dag van de reportage zelf betaald. U
kunt het bedrag ook vooraf overmaken onder vermelding van uw naam en datum van
de reportage

•

Ziekte
Natuurlijk kan het voorkomen dat u of uw kindje zich niet lekker voelt, ziek is. Ik
verzoek u dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven zodat we een andere dag
kunnen plannen.
Wanneer u een cake smash heeft geboekt is de taart wel al besteld. Deze kan tot
uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Indien u korter dan 24 uur van
tevoren annuleert zijn de kosten van de taart van € 30,00 voor uw rekening.

•

Overhandiging beeldmateriaal

•

Photography with Love hanteert 2 tot uiterlijk 3 weken voordat de beelden van een
reportage gereed zijn. Op de datum van de shoot maken we aan afspraak voor de
presentatie van de foto’s.
Na de presentatie van de foto’s kiest u welk fotopakket u aanspreekt.
Tijdens de bestelafspraak worden de bewerkte bestanden gepresenteerd waar u op dat
moment een keuze maakt voor de collectie.
Er zullen nimmer RAW-bestanden geleverd worden.
De prijslijst staat op deze site.
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De levertijd van de producten is afhankelijk van het gekozen product en bedraagt
gemiddeld 2 tot 3 weken. Deze levertijd gaat in nadat de betaling is ontvangen.
Alle betalingen van de gekozen collectie worden op de bestelafspraak voldaan,
overschrijving per ideal,paypal of contant.
Tijdens de bestelafspraak ontvangt u direct de USB stick met de gekochte digitale
bestanden.
Het beeldmateriaal wordt pas overhandigd nadat de volledige factuur is voldaan.
Verzenden van beeldmateriaal of andere producten is op risico van de opdrachtgever
en wordt verzonden per aangetekende post.
Producten worden in overleg aangetekend verstuurd.
Klachten
Photography with Love streeft er te allen tijde naar om een product af te leveren waar
opdrachtgever zich goed bij voelt. Wensen worden vooraf besproken, echter er kan
geen garantie gegeven worden voor het maken van specifieke beelden. Klachten dienen
zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden
medegedeeld.

•

Ik gebruik de mooiste foto’s voor producten en voor mijn website/ folders/facebook/
blog. Hiermee kan ik mijn werk laten zien. Voorafgaand aan de reportage worden
afspraken gemaakt over wel/niet taggen op social media, vrijgeven
van namen, locaties etc. Als u bezwaar heeft tegen publicatie kunt u dat aangeven.
•

Wanneer u het boekingsformulier terugstuurt of op andere wijze een reportage
reserveert gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

