
TOEPASS�NG - Deze algemene voorwaarden z��n van toepass�ng op alle rechtsbetrekk�ngen tussen “�ana
Dekort Fotograf�e” en “de opdrachtgever”. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestell�ng
�mpl�ceert dat de opdrachtgever volled�g en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Elke afw��k�ng van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandel��k schr�ftel��k worden goedgekeurd door
de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever.

AUTEURSRECHTEN - Een reportage van �ana Dekort Fotograf�e wordt beschouwd als een art�st�ek werk en
�s daarb�� onderhev�g aan auteursrechten. De foto’s bl��ven steeds �ntellectuele e�gendom van de fotograaf. B��
volled�ge betal�ng kr��gt de klant het recht om de foto’s te pr�nten en publ�ceren voor persoonl��ke doele�nden.
�nd�en de klant de foto’s gebru�kt voor commerc�ële doele�nden zonder gepaste vergoed�ng voor de fotograaf,
zal er een schadevergoed�ng geë�st worden van m�n. €500. en zullen er gerechtel��ke stappen ondernomen
worden.

PR��S - De pr��zen kunnen elk moment worden aangepast. De pr��s d�e de klant kr��gt op het moment van de
boek�ng, bl��ft echter ongew��z�gd ongeacht eventuele pr��sst��g�ngen. Offertes z��n geheel vr��bl��vend, tenz��
aantoonbaar anders �s vermeld. 

RAW - U�t alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een select�e. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de
klant ter besch�kk�ng worden gesteld. Deze foto's worden vervolgens bewerkt �n de st��l van de fotograaf. De
foto's d�e de select�e n�et haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen bed�ng verkregen worden.

KWAL�TE�T - De fotograaf verklaart, naar e�gen normen, kwal�tat�eve opnamen te maken en deze ook �n z��n
e�gen st��l te bewerken. De fotograaf heeft het recht om alles dat b�� een opdracht n�et u�tdrukkel��k �s
omschreven naar e�gen techn�sch en creat�ef �nz�cht u�t te voeren.

AANTAL FOTO'S - Het geleverde aantal foto's var�eert naar gelang de duur van de sess�e en �s afhankel��k van
de aard van de opdracht. Deze kan dus onmogel��k vooraf prec�es vastgelegd worden. Behoudens
anderslu�dende overeenkomst tussen de part��en, zal de galer�� ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kle�ne
afw��k�ngen z��n mogel��k, �n funct�e van het resultaat van de fotoreportage):
- Huwel��ksreportage: +- 450 foto’s (12uur)
- Fam�l�e- gez�n- koppelshoot: +- 30 foto’s (voor 1 uur, extra foto's b�� te kopen) 

EXTRA BEWERK�NG - Extra zwart-w�t omzett�ngen of bewerk�ngen van de geselecteerde foto's kunnen
verkregen worden op aanvraag en m�ts een toeslag van €5/foto. 

KLEUR - De fotograaf �s n�et aansprakel��k voor eventuele kleurafw��k�ngen op n�et- gekal�breerde
beeldschermen of afdrukken d�e n�et door de fotograaf geleverd z��n.

�PG - De foto’s worden geleverd �n �pg formaat, en mogen n�et verder bewerkt worden met f�lters of andere.

CAKESMASH - B�� het annuleren van een cakesmash sess�e b�nnen de 48 uur voorafgaand aan de sess�e, zal de
cake �n reken�ng worden gebracht. Wanneer de cakesmash n�et verzet wordt, zal de cake + 50% van de
shootpr��s �n reken�ng worden gebracht.

ANNULAT�E - �ngeval van annuler�ng na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als
volgt vergoed: - b�� annulat�e tot 24 uur voord�en : m�n�mum 75% van de dagpr��s voor alle gereserveerde dagen,
vermeerderd met alle aangegane kosten. - b�� annulat�e tot 48 uur voord�en : m�n�mum 50% van de dagpr��s
voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. - b�� annulat�e tot 72 uur voord�en :
m�n�mum 25% van de dagpr��s voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
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WEER - Wanneer het weer het n�et toelaat een bu�tensess�e te doen, zal de fotosess�e verzet kunnen worden
naar een andere datum zonder meerkost.

ONL�NE GALER�� -  De foto's worden pas bewerkt en de galer�� wordt pas openbaar gemaakt nadat het
volled�ge bedrag van de fotosess�e betaald �s. �nd�en de sess�e n�et volled�g betaald �s b�nnen de 30 dagen,
worden de foto's gearch�veerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden m�ts een toeslag van €150. De onl�ne
galer�� bl��ft 3 maanden grat�s besch�kbaar. H�erna kan de galer�� door de fotograaf verw��derd worden om
plaats te maken voor andere galer��en.

PORTRETRECHT- De fotograaf heeft het recht de foto’s te publ�ceren voor persoonl��ke, n�et commerc�ële,
promot�onele doele�nden. Ook voor tentoonstell�ngen en/of foto wedstr��den en publ�cat�es �n pr�nt en op het
�nternet. �nd�en de klant géén toelat�ng verstrekt tot d�t recht moet, b�nnen 8 werkdagen na afloop van de
fotosess�e, de fotograaf h�ervan op de hoogte gesteld worden v�a ema�l.

BESTELL�NG - Een bestell�ng verb�ndt de fotograaf n�et voordat ze �s bevest�gd per e-ma�l of v�a elk ander
besch�kbaar commun�cat�em�ddel. De bestell�ng �s b�ndend, b�� aankoop verb�ndt de klant z�ch tot de aankoop
van aangedu�de art�kelen. Bestell�ngen worden pas verwerkt na betal�ng. B�� verzend�ng van bestell�ngen per
post z��n w�� n�et verantwoordel��k voor schade toegebracht t��dens de lever�ng.

WE�GER�NG EN LASTER - De fotograaf behoudt het recht de sess�e te we�geren �nd�en n�et aan de
gevraagde act�es en voorbere�d�ng vanwege de klant werd voldaan. Ook kan de fotograaf ten allen t��de de
d�enst beë�nd�gen, wanneer z�� haar n�et ve�l�g voelt en te maken kr��gt met laster, scheldpart��en, overval,
schend�ng e�genhe�d, aantasten eer. 

KLACHTEN - �nd�en de opdrachtgever n�et tevreden �s over de kwal�te�t van het werk, kan h�� de fotograaf
h�ervan op de hoogte stellen per e-ma�l: �nfo@�anadekort.com. Deze klachten d�enen b�nnen de 8 dagen na de
u�tvoer�ng of factuurdatum per aangetekend schr��ven verzonden te worden aan de fotograaf. �eder laatt��d�g
protest �s onontvankel��k.

U�TSTEL - De klant kan z��n boek�ng eenmal�g en zonder betal�ng van een meerkost u�tstellen met max�mum
3 maanden met behoud van de oorspronkel��ke pr��zen en algemene voorwaarden d�e geld�g waren b�� de
oorspronkel��ke boek�ng. �n geval van u�tstel van de boek�ng met meer dan 3 maanden kan de klant z�ch n�et
langer beroepen op de oorspronkel��ke pr��zen en voorwaarden. De meest recente pr��zen zullen dan van
toepass�ng z��n.

FACTUREN - De facturen van de fotograaf z��n betaalbaar tot 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen d�e
op de vervaldag n�et z��n betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande �ngebrekestell�ng een �ntrest op
van 1% per maand op het nog u�tstaand bedrag en een forfa�ta�re schadevergoed�ng van 15% van het
factuurbedrag. 

OPHALEN BESTELL�NG - Bestell�ngen kunnen zonder b��komende kosten worden opgehaald b�� de
fotograaf. De opdrachtgever d�ent de fotograaf h�ervan voorafgaandel��k op de hoogte te brengen.

AANSPRAKEL��KHE�D - De fotograaf �s n�et aansprakel��k voor en�ge schade ontstaan b�� de opdrachtgever,
tenz�� er sprake �s van opzet of grove schuld aan de z��de van de fotograaf of d�ens vertegenwoord�ger. De
fotograaf kan �k gen enkel geval aansprakel��k worden gesteld voor �nd�recte schade d�e het gevolg �s van
en�g gebru�k of prestat�e van de d�ensten, zoals w�nstderv�ng of het verl�es van gegevens. B�� d�recte schade
�s de aansprakel��khe�d van de fotograaf beperkt tot de vergoed�ng d�e door de opdrachtgeven werd betaald
voor de d�enst d�e de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan �n geen enkel geval aansprakel��k worden
gesteld voor l�chamel��ke dan wel mater�ële schade veroorzaakt door vallen, u�tgl��den etc. van de klant. De
fotograaf kan �k geen enkel geval aansprakel��k worden gesteld voor het verl�es en/of beschad�g�ngen van
e�gendommen van de wederpart�� voor, t��dens of na de fotosess�e.

AKKOORD - W�e een fotoshoot boekt b�� �ana Dekort Fotograf�e gaat akkoord met de algemene
voorwaarden.
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