Algemene voorwaarden
LET OP: WANNEER U EEN FOTOREPORTAGE BOEKT GAAT U AUTOMATISCH
AKKOORD MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN.
WANNEER U HET ER NIET MEE EENS BENT KUNT U HET UITERAARD
OVERLEGGEN MET DE FOTOGRAFE.
MAAK VERVOLGENS SCHRIFTELIJKE AFSPRAKEN MET DE FOTOGRAFE.
DE ALGEMENE VOORWAARDEN MOGEN TEN ALLE TIJDEN GEWIJZIGD WORDEN
DOOR DE FOTOGRAFE, OOK PRIJZEN MOGEN GEWIJZIGD WORDEN DOOR DE
FOTOGRAFE.
- Tijdens een fotoreportage worden er veel foto's gemaakt. Na afloop zult u een selectie
foto's krijgen die naar inzicht van de fotografe fototechnisch in orde zijn.
U kunt geen beroep doen op foto's die de fotografe niet geschikt vindt om te tonen. De
fotografe heeft het recht te bepalen welke foto's wel of niet geschikt
zijn om aan u te tonen.
- We hebben tijdens een fotoreportage te maken met levende wezens. Wanneer een
hond/kat niet mee werkt zal de fotografe uiteraard haar uiterste best doen
er toch een geschikte reportage van te maken. Dit gedrag kan van invloed zijn op de
kwaliteit van de foto's, u heeft geen recht op 'geld terug'
of een nieuwe kostenloze reportage.
- De kosten dienen tijdens de reportage contant (gelieve gepast) voldaan te worden. Het
is mogelijk om voor de reportage het bedrag over te maken. Er worden geen foto's
verzonden wanneer het bedrag nog niet voldaan is.
- Een fotoreportage wordt voor u persoonlijk gemaakt waardoor de fotografe in geen
enkel geval verplicht is geld terug te geven.
- Binnen 14 dagen zult u de foto's via een link ontvangen. Deze foto's zijn op 800 x 600
pixels met een klein logo in de hoek. Het logo dient altijd op de foto te staan. Vanaf deze
link kunt u de foto's voor eigen gebruik opslaan. Deze bestanden zijn geschikt voor
hyves, profielen, fora en andere sites. De foto's mogen niet voor commerciele doeleinden
gebruikt worden, ook op digitale bestanden rust auteursrecht.
- De foto's blijven eigendom van de fotografe. Op de foto's rust auteursrecht, het is
daarom niet toegestaan de foto's te vermeerderen of te publiceren zonder schriftelijke
toestemming van de fotografe.
- Alle resultaten van de fotoreportages kunnen door de fotografe gebruikt worden voor
publicaties, portfolio of andere doeleinden. Bijvoorbeeld: Tijdschriften, advertenties,
website, visitekaartjes, flyers, etc. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit,
voordat de fotoreportage plaats vindt, schriftelijk vastleggen met de fotografe.
- Bij iedere vorm van publicaties via de klant dient een logo, de tekst '© Pet Studio.nl' of
'© www.petstudio.nl' aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is kunnen er kosten in
rekening worden gebracht.
- Wanneer u digitale bestanden op hoge resolutie ontvangen heeft na betaling kunt u
deze gebruiken voor afdrukken etc. Deze mogen niet op internet geplaatst worden,
hiervoor heeft u de kleine bestanden met het logo.
- U kunt altijd vrijblijvend informatie vragen. Wanneer een fotoreportage geboekt is en er
een datum is geprikt, dienen de klant en de fotografe deze afspraak na te komen. In
geval van ziekte of andere bijzonderheden kunt u vroegtijdig contact met de fotografe
opnemen en zal er een andere afspraak gemaakt worden.
Wanneer de fotoreportage op het laatste moment (dezelfde dag) wordt afgezegd, worden
er kosten in rekening gebracht.
Dit omdat de fotografe qua tijd rekent op de fotoreportage.
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Wanneer u boekt en zonder geldige reden de fotoreportage afzegt kunnen er
reserveringskosten in rekening worden gebracht.
- Wanneer u afdrukken heeft besteld, kunt u deze na betaling binnen 3 weken in huis
verwachten.
- Prijzen en pakketten mogen ten alle tijden veranderd worden door de fotografe.

Let op: Wanneer u een fotoshoot boekt maken wij tijd voor u en uw huisdier
vrij. Op dat moment kunnen wij geen andere opdracht aannemen. U kunt tot 24
uur van te voren uw afspraak verzetten. Daarna zijn wij genoodzaakt 70% van
de afgesproken kosten in rekening te brengen.
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