Algemene voorwaarden reportages FotoStudio Ingrid Driessen
Met het overeenkomen tot het maken van een reportage geeft de fotograaf de garantie om, buiten het geval van
overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn of haar
beroepsplicht uit te voeren.
Schriftelijk én mondeling gegeven opdrachten zijn bindend.
Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De digitale bestanden zijn eigendom van de fotograaf en
worden onder de juiste condities gearchiveerd. De gemaakte foto’s mogen door de fotograaf uitsluitend worden
getoond na toestemming van opdrachtgever.
Opdrachtgever is, indien hier niet voor gefactureerd is, niet gerechtigd om zich zonder toestemming digitale
bestanden van de fotograaf toe te eigenen, daar copyright rust op het beeldmateriaal. Bij schending van dit
copyright zal fotograaf de daarvoor gerechtigde vergoeding in rekening brengen.
Voor reportages vanaf € 300,- geld dat fotograaf bij het vastleggen van datum en tijd een
reserveringsvergoeding van minimaal € 200,- zal vorderen.
Deze vergoeding zal bij aflevering van de reportage in mindering worden gebracht.
Wanneer opdrachtgever de overeenkomst om een of andere reden opzegt meer dan 6 weken voor de
overeengekomen datum vervalt de reserveringsvergoeding van € 200,- aan de fotograaf. In het geval van een
hogere aanbetaling vervalt € 200 aan de fotograaf.
Reserveringsvergoeding en/of aanbetaling dient binnen 5 werkdagen na het tekenen en/of mondeling accoord
geven van de overeenkomst te zijn overgemaakt.
Voor reportages vanaf € 300,- geld dat bij opzegging van overeenkomst minder dan 6 weken voor de
afgesproken datum de reserveringsvergoeding van € 200,- én de reeds gemaakte kosten voor materialen én de
voor de reportage vrijgehouden tijd vergoed dienen te worden.
Bij reportages van minder dan € 300,- waarbij geen reserveringsvergoeding is gevorderd geld dat bij opzegging
van overeenkomst minder dan 4 weken voor de afgesproken datum de gereserveerde tijd én de eventueel reeds
gemaakte kosten voor materialen vergoed dienen te worden.
Bij reportages van minder dan € 300,- waarbij geen reserveringsvergoeding is gevorderd geld dat bij het niet op
komen dagen van de klant op de overeengekomen tijd de gereserveerde tijd én de eventueel reeds gemaakte
kosten voor materialen vergoed dient te worden.
Bij studioreportages waarbij geen reserveringsvergoeding is gevorderd geld dat bij afzeggen van de
overeenkomst binnen een termijn van 48 uur voor de overeengekomen gereserveerde tijd deze gereserveerde tijd
én de eventueel reeds gemaakte kosten voor materialen vergoed dient te worden.
In geval van abnormale reiskosten die nodig zijn om op plaats van bestemming te komen zullen die kosten
worden doorberekend aan opdrachtgever.
Levering van een reportage en/of nabestellingen geschiedt uitsluitend na betaling van het volledig verschuldigde
bedrag, tenzij anders overeengekomen.
Als de fotograaf door overmacht niet in staat is om de opdracht uit te voeren, en alleen dan, wordt de
reserveringsvergoeding terugbetaald.
Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie.
De fotograaf verbindt zich de gevraagde opnamen als professioneel werk te laten afwerken, maar is niet
verantwoordelijk voor kleurverschillen ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door de in textiel
gebruikte kleurstoffen.

