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Algemeen




De fotograaf kan op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk gesteld worden bij lichamelijk of
materiële schade opgelopen voor, tijdens of na de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht om informatie op de website omtrent tarieven, afspraken en
andere informatie ten alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Fotoshoot




De datum voor de fotoshoot is flexibel. Wanneer de klant of fotograaf ziek is of om een
andere reden niet in staat is om de fotoshoot door te laten gaan, kan deze vragen om uitstel.
Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt de fotoshoot verplaatst naar
een datum waarop beide partijen aanwezig kunnen zijn.
Bij klachten voor, tijdens of na de fotoshoot kan de klant altijd terecht bij de fotograaf.
Samen word er gezocht naar een passende oplossing voor het probleem. Een herhaling van
de fotoshoot heeft hierbij de voorkeur.

Foto’s




Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant de fotograaf automatisch toestemming om
deze foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of promotie gebruik voor het
eigen bedrijf.
o Wanneer de klant niet wilt dat de foto’s voor andere doeleinden gebruikt worden
dan voor eigen gebruik, dient deze dit voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar te
maken aan de fotograaf. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht
wanneer geen van de gemaakte foto’s voor commercieel gebruik mogen worden.
MBShots zal te allen tijde contact opnemen met de desbetreffende klant wanneer de foto’s
voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

o










MBShots zal nooit de gemaakte foto’s verkopen aan derden alvorens hier schriftelijk
toestemming voor is verleend
De foto’s worden binnen 10 werkdagen na betaling verstuurd naar de klant.
Het aantal foto’s die de klant zal ontvangen, is afhankelijk van het gekozen pakket. Ook het
aantal grote formaten die geleverd worden, zijn afhankelijk van het gekozen pakket.
o Bij een portfolioshoot, waarbij de klant niet betaald voor de shoot zelf, worden er 10
foto’s op klein formaat geleverd die voorzien zijn van een logo. Mocht de klant een
foto op groot formaat willen ontvangen, kan deze nabesteld worden.
o Wanneer de klant korting krijgt op de fotoshoot, krijgt deze dezelfde aantallen als
een klant die het bedrag zonder korting betaald.
o Mocht de klant meer webformaten willen ontvangen dan in het gekozen pakket
zitten, kunnen deze nabesteld worden.
Van de foto’s die afgeleverd worden aan de klant, dient de klant altijd de foto’s voorzien van
een logo te gebruiken wanneer hij/zij deze publiceert op internet. De klant mag de foto’s
enkel gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.
o De foto’s mogen gebruikt worden op social media sites zoals Facebook, Instagram en
Twitter.
o Wanneer de klant foto’s publiceert op dergelijke social media sites dient het logo
zichtbaar te zijn en is naamsvermelding gewenst
o Wanneer de klant foto’s gebruikt op Facebook in de vorm van een profielfoto of een
omslagfoto en hierbij valt het logo van de foto, is naamsvermelding een vereiste
Wanneer de klant een aanvraag krijgt of zelf de foto’s wilt gebruiken voor commerciële
doeleinden, dient deze eerst contact op te nemen met MBShots om hier een duidelijke
afspraak over te maken
De afgeleverde foto’s zijn en blijven eigendom van MBShots. Deze mogen op geen enkele
wijze bewerkt, bijgesneden of op een andere manier aangepast worden zonder voorafgaand
contact en toestemming van MBShots

Betalen & Annuleren







Bij het boeken van de fotoshoot word gevraagd om vooraf per bank de kosten over te
maken. In het geval dat internetbankieren niet nodig is, of dat er andere afspraken met de
klant gemaakt zijn mag de fotoshoot ook contant betaald worden op de dag zelf.
o Indien de klant tijdens de fotoshoot nog niet betaald heeft, beroept MBShots zich op
het recht om pas foto’s af te leveren zodra de fotoshoot betaald is.
Reiskosten dienen ten allen tijden voorafgaand aan de fotoshoot betaald te zijn.
Wanneer de klant de fotoshoot voorafgaand wilt annuleren (ten minste 24 uur voor aanvang
van de fotoshoot), zal MBShots de kosten geheel vergoeden.
o Wanneer de klant de fotoshoot op de dag zelf of achteraf wilt annuleren, zal
MBShots geen foto’s leveren en 50% van het betaalde bedrag terugstorten. Dit is
exclusief de gemaakte reiskosten.
Wanneer de klant tijdens de fotoshoot niet op komt dagen, zal MBShots ofwel een nieuwe
afspraak maken ofwel 50% van het betaalde bedrag terugstorten. Dit is exclusief de
gemaakte reiskosten.

Op alle gemaakte foto’s is het, bij de wet vastgestelde, auteursrecht van toepassing.

