Algemene voorwaarden
Definities
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Opdrachtnemer: Petra de Jong*
Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen opdrachtnemer en de wederpartij.
Product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij
en opdrachtnemer.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch
werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken
in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken opéén lijn kunnen worden
gesteld.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
Wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft
afgenomen, in de zin van art. 6:231 BW.

1 De fotoshoot
1.1 Het boeken van een fotoshoot is mogelijk door een email te sturen naar
petra@peetmagneet.nl . Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2 De bedragen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten.
1.3 Betaling van de kosten van de fotoshoot kunnen vooraf per bankoverschrijving op
rekening nummer NL04ASNB8821086321 worden voldaan, of contant ter plaatse.
De fotogalerij wordt pas verstuurd na ontvangst van de kosten voor het fotograferen.
1.4 De digitale foto’s worden in JPG bestanden verstuurd via “wetransfer” na ontvangst van
het te betalen bedrag van de foto’s.
1.5 De fotogalerij blijft tot twee maanden na plaatsing actief. Daarna vervalt de termijn om
extra foto’s bij te bestellen.
1.6 Petra de Jong levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij
een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast.
1.7 We zijn afhankelijk van het weer. In geval van zeer slechte weersvoorspelling mag de
fotoshoot worden verplaatst door de Petra de Jong. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de
geplande fotoshoot besloten.
1.8 Annuleren kan tot 48 uur voor de fotoshoot kosteloos per email. Hierna wordt 50% van
de kosten van de opdracht in rekening gebracht aan de Wederpartij.
1.9 Petra de Jong houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie komt, die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

1.10 De gegevens en informatie die de wederpartij aan opdrachtnemer verstrekt, zal
opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit geldt tevens voor de gemaakte
beelden door de opdrachtnemer van de wederpartij. Zie ook de privacy verklaring
1.11 Bij ontevredenheid kan de wederpartij binnen 14 dagen na de fotoschoot een klacht
indienen, waarna Petra de Jong zal kijken wat zij voor hem of haar kan betekenen.

2. Auteurs / portret recht
2.1 Op de foto’s is het auteursrecht van toepassing. Dit betekent dat de foto’s niet zonder
toestemming aan derden mogen worden verleend, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Het bewerken van de foto’s door de wederpartij zelf is niet toegestaan. Hieronder valt
onder andere bijsnijden, kleureffecten toepassen, instagram filters of het logo verwijderen.
2.3 Het portretrecht ligt bij de wederpartij. Indien de klant bezwaar heeft tegen het openbaar
maken van de foto’s, dient de klant dit vooraf schriftelijk te melden bij Petra de Jong. Zonder
bezwaar geeft de klant Petra de Jong toestemming de foto’s te gebruiken voor
promotiemateriaal etc.
2.4 Voor portfoliomodellen geeft de wederpartij toestemming aan Petra de Jong voor het
maken van promotiemateriaal in elke vorm.

3 Aansprakelijkheid
3.1 Petra de Jong is niet aansprakelijk voor verlies of extra kosten veroorzaakt door
vertragingen of onderbrekingen naar de bestemming vanwege overmacht van situaties,
zoals stakingen, extreme weersomstandigheden of ziekte.
3.2 De wederpartij is tijdens de shoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar
eigendommen.
3.3 De fotoshoot is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant.
3.4 Petra de Jong is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt aangebracht aan derden
door de wederpartij tijdens de opdracht.
3.5 Petra de Jong is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die aan op
wederpartij geleverd zijn.
* Petra de Jong kan ook gelezen worden als PeetMagneet en als P.J.M. de Jong.

