Algemene voorwaarden van Kempermanfotografie en/of Katrijn Stijns-Kemperman d.d.
01.02.2013
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder
vermeld.
Artikel 1 Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijsstelling als vermeld op de
website van de Fotograaf, dient gezien te worden als leidende en meest recente offerte. De Fotograaf
heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te
heroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Artikel 2 Fotosessie
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en
eventuele reiskosten. Het bedrag van de fotosessie dient op de dag van de afspraak contant betaald te
worden. De betaling van eventuele nabestellingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur
datum.
Artikel 3 Privé-gegevens
Kempermanfotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.
Artikel 4 Eigendom/auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van Kempermanfotografie. De geportretteerde(n) mag/
mogen de kleine resolutie beelden voorzien van logo (die gratis te downloaden zijn in de online
gallery) gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals Facebook
en Twitter. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op
andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door
Kempermanfotografie. Bij afname van de dvd met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot
reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit
bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Kempermanfotografie. Het is niet toegestaan dat de klant digitale
bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van
Kempermanfotografie.
Artikel 5 Producten
Kempermanfotografie werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en
correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s
anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling
of een andere vergoeding.
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Artikel 6 Klachten
Kempermanfotografie zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de
geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Kempermanfotografie te worden meegedeeld.
Artikel 7 Leveringstermijn
Levertijd hangt af van het gekozen product en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaan in nadat de
betaling is ontvangen.
Artikel 8 Overhandiging beeldmateriaal
Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de wederpartij een e-mail ter notificatie. Het beeldmateriaal
wordt door Kempermanfotografie verzonden. Hierbij gaat het risico op de wederpartij over vanaf het
moment van verzenden. Kempermanfotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet deze zijde of door hen ingeschakelde
personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 9 Bewaren beeldmateriaal
Het beeldmateriaal van reportages wordt 2 jaar bewaard door Kempermanfotografie.
Artikel 10 Promotie
Kempermanfotografie houdt zich het uitdrukkelijke recht voor, door haar vervaardigd fotografisch werk
voor eigen promotie in welke vrom dan ook te gebruiken.
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