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Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen By Iris Fotografie en de
wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de
Wederpartij en By Iris Fotografie.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het
product heeft afgenomen.
Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen By
Iris Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.
Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s berust bij de fotografe (By Iris Fotografie). Ten allen tijde
blijft de fotografe eigenaar van de foto’s. De fotografe vraagt vooraf toestemming aan de
klant/wederpartij voor gebruik van de foto’s voor eigen promotiedoeleinden (plaatsen
op website, social media en in drukwerk). Hiervoor ontvangt de klant geen restitutie of
een vergoeding. Wanneer de klant de foto's plaatst op zijn social media, dient de klant
de naam van de fotograaf te benoemen bij de geplaatste foto (onder vermelding van 'By
Iris Fotografie').
Aansprakelijkheid
By Iris Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij (im-)materiële schade voor,
na of tijdens een fotoshoot. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van
de fotografe.
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By Iris Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de foto's
wanneer deze door de klant zelf uitgekozen bedrijf worden afgedrukt.
Beeldmateriaal
Het opleveren van de digitale foto’s in een online galerij geschiedt binnen 3 weken aan
de klant nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden. Na het uitkiezen van de digitale foto’s
in de online galerij door de klant, worden deze digitale bestanden binnen 1 week naar de
klant digitaal verstuurd door de fotografe. Wanneer er voor meer beeldmateriaal
gekozen wordt (dan het aantal foto’s dat in het basis pakket inbegrepen is), zal er eerst
een betaling door de klant gedaan dienen te worden voordat de extra gekozen foto’s
digitaal opgestuurd worden naar de klant.
Voor de klant is het niet toegestaan om de digitale bestanden, gemaakt door By Iris
Fotografie, te bewerken en deze te verspreiden (niet op het internet, niet in privésferen
of andere doeleinden). Hieronder wordt onder andere verstaan kleur- en lichttonen
aanpassingen en/of bijsnijden van de digitale bestanden.
Voor de klant is het niet toegestaan om digitale bestanden die, al dan niet, worden
gekozen uit de online galerij op te slaan/screenshots van te maken, en het watermerk af
te snijden en te gebruiken op het internet en/of in privésferen.
By Iris Fotografie zal de opdracht uitvoeren in de persoonlijke stijl van de fotografe en
kwaliteit. By Iris Fotografie is niet aansprakelijk voor het leveren van minder kwalitatieve
foto’s door invloed van onvoorziene omstandigheden waarop de fotografe geen invloed
heeft.
De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de
aangeleverde bestanden. Het is niet mogelijk om bij By Iris Fotografie RAW bestanden
op te vragen, deze worden niet vrijgegeven aan de klant.

2

ALGEMENE VOORWAARDEN
Prijzen en betaling
De prijzen die By Iris Fotografie hanteert zijn in euro’s en de bedragen zijn inclusief BTW.
De eventuele andere kosten zoals reiskosten of verzendkosten zijn daarin niet
inbegrepen. By Iris Fotografie mag te allen tijde de de prijzen op haar website, brochures
of anderszins kenbaar zijn gemaakt, wijzigen.
Wanneer de klant de fotoshoot al geboekt heeft bij By Iris Fotografie en By Iris
Fotografie daarna de prijzen wijzigt, zal By Iris Fotografie de eerder afgesproken prijs
hanteren die met de klant schriftelijk afgesproken is.
De digitale bestanden of eventuele andere afgenomen producten worden opgestuurd
wanneer de betaling door de klant is gedaan middels de eerder verzonden factuur aan
de klant.
Voorafgaand aan de shoot (minimaal 4 weken) zal By Iris Fotografie een factuur sturen
voor 50 procent aanbetaling van de shoot. Nadat de shoot gedaan is (voorafgaand aan
het versturen van de online galerij), stuurt By Iris Fotografie de factuur met de resterende
50 procent van de kosten van de fotoshoot.
Privacy
In geen enkel geval zal By Iris Fotografie persoonlijke gegevens doorgeven aan derden
of openbaar maken. Hierbij valt de denken aan adres, emailadres, telefoonnummer(s),
etcetera.
Door By Iris Fotografie zal er vooraf toestemming gevraagd worden aan de klant
wanneer de fotografe graag een foto wenst te gebruiken voor haar website, sociale
media of in drukwerk.
Na 48 maanden zal By Iris Fotografie de gemaakte digitale bestanden van een fotoshoot
met de klant verwijderen uit haar opslag.
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Annuleren
Wanneer de klant de fotoshoot wenst te annuleren, dient dit binnen 48 uur voorafgaand
aan de fotoshoot te gebeuren. Dit kan enkel schriftelijk via de e-mail worden
doorgegeven. Wanneer dit binnen de 48 uur gebeurd voorafgaand aan de shoot worden
de volledige kosten in rekening gebracht wegens de misgelopen inkomsten.
Wanneer de klant na het doen van de aanbetaling (minimaal 4 weken voorafgaand aan
de shoot) afziet van de fotoshoot, krijgt de klant de aanbetaling niet terug betaald van By
Iris Fotografie wegens de misgelopen inkomsten. Verzetten van de fotoshoot naar een
andere datum waarop de fotograaf en de klant kunnen is uiteraard wel mogelijk. Het
verzetten van de fotoshoot dient 48 uur voorafgaand aan de shoot te gebeuren.
Wanneer de fotoshoot in het gedrang wegens regen of andere omstandigheden, nemen
de fotografe (By Iris Fotografie) en de klant contact met elkaar op. De fotoshoot zal dan
verplaatst worden naar een andere datum en tijd.
Wanneer de fotoshoot door overmacht van de fotografe (bijvoorbeeld ziekte) niet door
kan gaan, zal de fotografe (By Iris Fotografie) zich dan volledig inzetten om de
opdrachten alsnog uit te voeren. Uiteraard worden er geen kosten in rekening gebracht
aan de klant. Eventuele schade ten gevolge hiervan kunnen niet worden verhaald op de
fotografe (By Iris Fotografie). De fotoshoot zal in overleg worden verplaatst naar een
andere datum en tijd. Wanneer het voor de fotografe (By Iris Fotografie) niet mogelijk is
om de fotoshoot alsnog te doen, zal de fotografe (By Iris Fotografie) een andere
fotograaf voorstellen.
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