Algemene voorw,,rden
Inform'tie over ACphotogr'phy
ACphotogr,phy m,,kt gebruik v,n de ,lgemene voorw,,rden en zijn op ,lle
werkz,,mheden v,n toep,ssing.
W,nneer een opdr,cht wordt verstrekt ,,n ACphotogr,phy g,,t men
,utom,tisch ,kkoord met deze voorw,,rden. ACphotogr,phy g,,t niet
,kkoord met door opdr,chtgever geh,nteerde inkoopvoorw,,rden. Met het
,,ng,,n v,n een overeenkomst (mondeling of schriftelijk) met ACphotogr,phy
geeft de opdr,chtgever ,,n in te stemmen met deze voorw,,rden.
ACphotogr,phy, gevestigd te Oudenbosch, West-V,,rdeke 130, 4731ME.
Wordt in deze ,lgemene voorw,,rden ,,ngeduid ,ls fotogr,,f.
De wederp,rtij wordt in deze ,lgemene voorw,,rden ,,ngeduid ,ls kl,nt.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst v,n de opdr,cht op
grond w,,rv,n fotogr,,f zich tegen bet,ling v,n honor,rium en kosten jegens
kl,nt werkz,,mheden voor kl,nt verricht en w,,rbij de ,lgemene voorw,,rden
v,n toep,ssing zijn verkl,,rd.
Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk ,nders is overeengekomen.
De geldigheidsduur v,n de offerte wordt in de offerte opgenomen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
In de offerte zijn reiskosten tot 50 km inbegrepen
Prijswijzigingen die lever,nciers v,n ACphotogr,phy doorvoeren zullen worden
doorberekend.
Opdr'cht
Een opdr,cht is definitief w,nneer deze schriftelijk of per m,il ,kkoord is
gegeven.
Is een opdr,cht definitief verstrekt, d,n g,,t men ,kkoord met de Algemene
Voorw,,rden v,n ACphotogr,phy en de hier genoemde bep,lingen en
verkl,,rt men tevens ,kkoord te g,,n met de ,fspr,ken zo,ls in de offerte zijn
genoemd.
De opdr,cht bevestiging (of bijl,gen) bev,tten ,lle relev,nte gegevens die
nodig zijn voor het goed uitvoeren v,n de opdr,cht, zo,ls d,t,, tijdstippen,
,dressen en telefoonnummers v,n cont,ctpersonen, loc,tie(s) en het
dr,,iboek v,n de d,g.
De ,,nbet,ling bedr,,gt 25% v,n het offertebedr,g. De bet,ling moet binnen
14 d,gen n, het ,kkoord v,n de offerte zijn vold,,n. ACphotogr,phy z,l n,
ontv,ngst v,n de ,,nbet,ling de in de offerte genoemde d,g(-en) definitief
v,stleggen.
Extr' kosten

ACphotogr,phy k,n voor opdr,chten extr, kosten berekenen w,nneer de
opdr,cht op (N,tion,le) feestd,gen moeten worden uitgevoerd.
Ver'ntwoordelijkheden v'n opdr'chtgever
De opdr,chtgever is zelf ver,ntwoordelijk voor het kiezen v,n de
definitieve loc,tie voor het uitvoeren v,n de opdr,cht, tenzij ACphotogr,phy
uitdrukkelijk heeft ,,ngegeven voor de loc,tie te zorgen.
De opdr,chtgever is ver,ntwoordelijk voor het m,ken v,n de ,fspr,,k met en
toeg,ng tot de loc,tie en ,lle d,,r,,n verbonden kosten en vergoedingen.
Fotoʼs
De fotoʼs worden, binnen de in de offerte genoemde periode, geleverd. Bij een
bruidsreport,ge is de levertijd m,xim,,l 8 weken
Uit ,l het m,teri,,l v,n de opdr,cht m,,kt ACphotogr,phy een selectie op
b,sis v,n eigen professionele inzichten en stelt deze ,,n opdr,chtgever
beschikb,,r.
De opdr,chtgever m,,kt een selectie v,n de fotoʼs indien er in de offerte ook
voor een ,lbum is gekozen.
Fotoʼs en gebruik
Het is toegest,,n d,t de opdr,chtgever de fotoʼs voor privé doeleinden
gebruikt en hier ,fdrukken v,n l,,t m,ken. Het delen v,n de fotoʼs op soci,l
medi, door middel v,n t,g of # of op een niet commerciële website is
toegest,,n, mits er bronvermelding pl,,tsvindt. (www.,cphotogr,phy.nl )
Voor het gebruik v,n ,ndere doeleinden worden n,dere ,fspr,ken gem,,kt.
Fotoʼs worden op de ,fgesproken wijze ,,n de opdr,chtgever geleverd,
bijvoorbeeld op USB stick. Opdr,chtgever is zelf ver,ntwoordelijk voor het
bew,ren en beveiligen v,n de best,nden.
ACphotogr,phy bew,,rt het “ruwe” m,teri,,l gedurende drie m,,nden. A,n
opdr,chtgever geleverd m,teri,,l z,l minim,,l 1 ½ j,,r bew,,rd blijven.
Indien bij verlies om nieuw m,teri,,l gevr,,gd wordt, z,l ACphotogr,phy hier
een vergoeding voor vr,gen.
Intellectueel eigendom v'n de fotoʼs
Fotoʼs uit de opdr,cht mogen door ACphotogr,phy zonder voor,fg,,nde
toestemming gebruikt worden ter promotie v,n h,,r ,ctiviteiten. Bijvoorbeeld
in het portofolio op de website of op Soci,le medi,.
ACphotogr,phy blijft eigen,,r v,n de door h,,r gem,,kte fotoʼs in welke vorm
d,n ook.
Het is niet toegest,,n, zonder voor,fg,,nde toestemming v,n ACphotogr,phy,
het m,teri,,l voor ,ndere doeleinden te gebruiken.
Bet'ling
De ,,nbet,ling dient binnen de in de offerte gestelde termijn bet,,ld worden.
Het rest,ntbedr,g dient uiterlijk 5 werkd,gen voor de opdr,cht d,tum te zijn
vold,,n en ontv,ngen. De f,ctuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft

verstuurd per m,il.
Bij volledige bet,ling v,n de f,ctuur z,l ACphotogr,phy de beelden leveren.
Als er spr,ke is v,n een bet,lings,chterst,nd, m,g ACphotogr,phy levering
v,n de fotoʼs opschorten en mogen de fotoʼs niet gebruikt worden totd,t
bet,ling heeft pl,,tsgevonden.
Wijziging of 'nnulering door opdr'chtgever
W,nneer de opdr,cht wordt gewijzigd of ge,nnuleerd, onge,cht de oorz,,k,
z,l in overleg bekeken worden of de opdr,cht op een ,ndere wijze ,lsnog
doorg,ng k,n vinden.
Bij het ,nnuleren v,n een opdr,cht door de opdr,chtgever, geldt de volgende
,nnuleringsregeling:
Tot 3 m,,nden voor de opdr,cht: 25 % v,n het bedr,g v,n de offerte
Tussen 3 m,,nden en 2 weken voor de opdr,cht: 50 % v,n het bedr,g v,n de
offerte
Tussen 2 weken en de opdr,cht d,tum: 75 % v,n het bedr,g v,n de offerte.
Annuleren k,n ,lleen schriftelijk of per e-m,il.
Annulering door ACphotogr'phy
In uitzonderlijke gev,llen heeft ACphotogr,phy de mogelijkheid de opdr,cht te
,nnuleren en z,l zij de opdr,chtgever d,,rv,n zo snel mogelijk in kennis
stellen. Annulering k,n zich voordoen in bijvoorbeeld de volgende
omst,ndigheden;
Overm,cht, hierv,n is spr,ke w,nneer er zich omst,ndigheden voordoen die
geheel buiten de invloedsfeer v,n ACphotogr,phy liggen en w,,rdoor het
uitvoeren v,n de opdr,cht niet mogelijk is.
Ziekte en/of ,rbeidsongeschiktheid en persoonlijke omst,ndigheden, hierv,n is
spr,ke ,ls ACphotogr,phy niet in st,,t is de opdr,cht n,,r behoren uit te
voeren. Te beoordelen n,,r de omst,ndigheden of beperkingen op d,t
momenten en die het beoogde result,,t v,n de opdr,cht ernstig belemmeren
of onmogelijk m,ken.
Technische problemen. ACphotogr,phy z,l ,lle mogelijke m,,tregelen treffen
om mogelijke technische problemen te voorkomen. Meerdere c,mer,ʼs, lenzen
en opsl,gmedi, moeten dit risico tot een minimum beperken.
Gevolgen v,n ,nnulering voord,t de opdr,cht wordt uitgevoerd.
ACphotogr,phy biedt de opdr,chtgever de mogelijkheid om de opdr,cht
,lsnog te l,ten uitvoeren door een b,ck-up fotogr,,f v,n ACphotogr,phy
onder dezelfde voorw,,rden. Wel onder het voorbehoud v,n beschikb,,rheid.
Ontbinding v,n de opdr,cht. Opdr,chtgever heeft de mogelijkheid de
overeenkomst te ontbinden.
De ,,nspr,kelijkheid v,n ACphotogr,phy voor het ,nnuleren v,n de opdr,cht
beperkt zich tot het restitueren v,n ontv,ngen bet,lingen over het meerdere
d,n de eerste ,,nbet,ling.
Gevolgen v,n ,nnulering tijdens de uitvoering v,n de opdr,cht.
W,nneer tijdens het uitvoeren v,n de opdr,cht zich onverhoopt één v,n de
eerder genoemde omst,ndigheden zich voordoet, d,n z,l met de

opdr,chtgever worden overlegd w,t op d,t moment de best mogelijke
oplossing is.
ACphotogr,phy is niet ,,nspr,kelijk voor het niet kunnen leveren v,n
fotom,teri,,l, de geleden sch,de en/of gem,,kte kosten die hierv,n het
gevolg zijn.

