
Algemene voorwaarden 

Bij  het boeken van een fotosessie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Deze 
voorwaarden z i jn van toepassing op al le soorten shoots van Evi  Verswyvel  Fotograf ie.  

A l g e m e e n 


De fotograaf heeft  het recht om de foto’s te gebruiken voor market ings- en publ icat iedoeleinden. 
Indien de klant dit  niet wenst,  dient hi j  de fotograaf schr i f tel i jk  (per e-mai l )  op de hoogte te 
brengen. De pr i jzen kunnen elk moment worden aangepast.  De pr i js  die wordt afgesproken op het 
moment van de boeking, bl i j f t  echter ongewijz igd. In geval  van s lecht weer ( regen, onweer)  mag 
de fotoshoot worden verzet door de fotograaf of  k lant.  Dit  wordt uiter l i jk  op de ochtend van de 
geplande shoot besloten. 

F o t o ' s 


Het aantal  geleverde foto's var ieert  naargelang de duur van de fotoshoot en andere var iabelen en 
kan onmogel i jk  vooraf  precies vastgelegd worden. Uit  a l le gemaakte foto’s maakt de fotograaf een 
select ie,  de foto’s die de select ie niet haalden, kunnen niet verkregen worden. Originele RAW 
bestanden worden nooit  naar de klant verstuurd. De geselecteerde beelden worden, afhankel i jk  
van de drukte,  ongeveer twee à dr ie weken na de shoot bewerkt aangeleverd via een onl ine pr ivé 
galer i j  waar de klant ze in hoge resolut ie kan downloaden. Deze galer i j  bl i j f t  voor een beperkte 
duur beschikbaar.  De foto’s worden geleverd in jpg formaat,  in k leur en enkele in zwart-wit .  Deze 
s luiten aan bi j  de fotograf iest i j l  van Evi  Verswyvel  Fotograf ie en mogen niet verder bewerkt 
worden met f i l ters of  andere, hieronder valt  ook bi jsni jden. 

B e ta l i n g 


Bij  een boeking betaalt  de klant een shootfee. De datum is pas gereserveerd na betal ing van dit  
bedrag. Als de fotosessie wordt geannuleerd, wordt deze shootfee gebruikt  voor een herboeking 
en wordt in geen geval  terugbetaald.  De pr i jzen z i jn vr i jgesteld van BTW (kleine onderneming 
onderworpen aan de vr i jstel l ingsregel ing van belast ing).  Wanneer de klant niet komt opdagen op 
het afgesproken t i jdst ip zal  de shootfee niet kunnen gebruikt  worden voor een herboeking. Indien 
de klant niet op t i jd betaalt ,  zal  deze een betal ingsherinnering kr i jgen om alsnog binnen 14 dagen 
de factuur te voldoen. Indien de klant binnen deze termijn de factuur niet voldoet,  zal  er  een 
wettel i jke rente aangerekend worden vanaf de vervaldatum op de betal ingsherinnering. 

A U T E U R S R E C H T E N 


De foto’s van Evi  Verswyvel  Fotograf ie z i jn onderhevig aan auteursrechten. De foto’s bl i jven 
eigendom van de fotograaf.  Bi j  vol ledige betal ing koopt de klant het recht om de foto’s te pr inten 
en publ iceren voor persoonl i jke doeleinden. De foto’s mogen niet commercieel  gebruikt  worden 
zonder toestemming van de fotograaf (ui tgezonderd business foto's ) .  Het is  voor de ontvanger 
niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële)  bedri jven zonder toestemming. 



C a d e a u b o n n e n 


Cadeaubonnen z i jn al leen verkr i jgbaar bi j  Evi  Verswyvel  Fotograf ie en geldig tot en met 1 jaar na 
de uitgi f tedatum en z i jn niet inwisselbaar voor contanten. 

A a n s p r a k e l i j k h e i d 


De fotograaf is  niet aansprakel i jk  voor k leurafwi jk ingen op niet-gekal ibreerde beeldschermen of 
afdrukken die niet door de fotograaf geleverd z i jn.  De fotograaf kan in geen geval  aansprakel i jk  
worden gesteld bi j  l ichameli jke of mater iële schade veroorzaakt t i jdens de fotoshoot.  Tenzi j  er  
sprake is  van schuld of opzet aan de z i jde van de fotograaf.  De aansprakel i jkheid is  in elk geval  
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De fotograaf stelt  z ich niet aansprakel i jk  voor het 
leveren van minder of  minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die 
buiten de invloed van de fotograaf val len.  


