Algemene Voorwaarden Minishoot - Shauni Hartland Fotografie
0.1

Algemeen:

0.1 	Shauni Hartland Photography and Design is ingeschreven bij de KvK onder het KvK-nummer
67107303.
0.2

Shauni Hartland Photography and Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

0.3 	Bij het boeken en betalen van deze shoot gaat u automatisch akkoord met deze Algemene
voorwaarden Minishoot

1.

Algemeen Fotografie:

1.1. 	De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële
schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website
wat betreft tarieven en afspraken te allen tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot
en/of akkoord gaan met de offerte gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.2.

Shauni Hartland Photography and Design is een professionele fotograaf.

1.3. 	Vanwege de speciale prijs mogen foto’s die gemaakt worden in opdracht van de Minishoot actie
gebruikt worden voor commerciële doeleinde als social media, website en drukwerk. De fotograaf
zal nooit de foto’s verkopen of gebruiken voor nationale en internationale wedstrijden
1.4. 	Shauni Hartland Photography and Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de
model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie tegen betaling zal
altijd toestemming worden gevraagd.

2.

Fotoshoot:

2.1.	De shoot zal 30 minuten duren. De foto’s kan je zelf uitkiezen uit je eigen persoonlijke galerij. Extra
foto’s aanschaffen is mogelijk.
2.2. 	Mocht de opdrachtgever de shoot afzeggen, dan krijgt deze geen geld terug. Zie voor meer
informatie over afzeggingen en verplaatsingen de Algemene Voorwaarden die u kan vinden op
de website van Shauni Hartland Fotografie. Uitgezonder bijzondere gevallen
2.2.2. 	Onder bijzondere gevallen valt onvoorzien leed zoals o.a. coronabesmetting of overlijden van naaste
en ziekte.
2.3. 	Bij slecht weer word de shoot alleen verplaatst als de gehele dag verplaatst word. Er zal 1 nieuwe
datum komen voor de volgende minishoots

3.

Betalingen en financieel aspect:

3.1.	Na het aanvragen van de fotoshoot krijgt de klant een factuur. Deze moet binnen 5 werkdagen
betaald worden.
3.2. 	Er is geen niet goed, geld terug garantie.
3.3. 	Mocht de opdrachtgever de shoot afzeggen, dan krijgt deze geen geld terug.

4.

Na de shoot:

4.1.	De levertijd van de foto’s is 1 tot 2 weken. Tenzij anders vermeld of afgesproken.
4.2.	Aanschaffen extra foto’s is mogelijk na de shoot.

4.3. 	Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden
vaste tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotograaf blijft te allen
tijden eigenaar van de foto’s.
4.4. 	De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij
publicatie in welke vorm dan ook, zoals op sociale mediakanalen of elders op internet.
4.5. 	Het bewerken van de foto’s door de ontvanger is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden
van de afbeeldingen.
4.6. 	Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële)
bedrijven zonder toestemming.
4.7. 	De klant is zelf verantwoordelijk voor een back-up van de foto’s en het op tijd doorgeven van de
selectie. Vanaf 6 maanden na de shoot is Shauni Hartland Photography and Design niet meer
verantwoordelijk voor een back up van de foto’s.
4.8. 	Vragen over de foto’s, zoals een extra foto toesturen of een extra bewerking, kan tot 6 maanden
na de fotoshoot. De eerste 1 extra bewerkingen zijn gratis. Hierna kan een extra vergoeding in
rekening worden gebracht.

