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Foto’s

Bij het bevestigen van de

fotoshoot gaat de klant akkoord

met onderstaande algemene

voorwaarden:

De foto’s worden bewerkt aangeleverd en de klant mag deze verwachten

binnen 3 weken na de datum van de shoot.

De foto’s die aangeleverd worden zijn geheel in de stijl van Dana Photography. 

Deze stijl is te omschrijven als Warm & Tender (warme en zachte kleuren) 
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Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te

plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is 

aangeleverd door de fotografe. 

Andere uitsneden, colleges of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.

 

 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar

fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe
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De fotoshoot 

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je

een bevestiging per mail van de gemaakte

afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie), 

een totaal overzicht van de kosten voor 

de fotoshoot en indien van toepassing 

extra kosten.

 

 

Betalling
Er wordt na de fotoshoot een factuur per

mail verstuurd met daarop alle kosten.

Hierop staan ook de extra kosten, indien de

klant extra's heeft gekozen. 

(bijvoorbeeld meer foto's of een fotoalbum)

De klant dient de facturen van Dana

Photography te controleren op eventuele

onjuistheden, alvorens deze betaald worden.

De klant dient de factuur te betalen

 binnen de gestelde betalingstermijn,

namelijk 7 dagen.

Pas wanneer de betaling ontvangen is,

zullen de foto’s geleverd worden.

 

 

Annulering 
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk 

(via email) en tot uiterlijk 1 week voor 

de shootdatum. Hierna is de klant verplicht

50% van de shootkosten te betalen.

 

Wanneer Dana Photography om wat voor

reden dan ook, de shoot niet kan

fotograferen, dan heeft de klant het recht om

de afspraak zonder verdere kosten, te

ontbinden. 
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Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe 

van Dana Photography.

De klant (en overige personen zichtbaar op de foto's) geeft toestemming voor het

mogen gebruiken van de foto's voor commerciële en zakelijke doeleinden 

op internet. 

(zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media)

Indien dit niet gewenst is, wordt dit vooraf aangegeven door de klant.

De klant dient de naam Dana Photography te vermelden wanneer hij/zij de foto’s

online plaatst.

Dana Photography zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf 

of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken,

zonder toestemming van de klant.

Dana Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd)

gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de

website of Facebook.
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