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Zonder Woorden afscheidsfotografie (hierna te noemen fotograaf) levert een aantal diensten waaronder :
Fotografie op locatie ; online gallery, digitale download en luxe fotoartikelen.
Deze diensten zijn tegen betaling van door fotograaf tevoren aan klant meegedeeld tarief af te nemen.
Door akkoord te gaan met door fotograaf vermelde tarieven verplicht klant zich tot betaling hiervan.
Indien niet wordt gevraagd naar een tarief bij het geven van opdracht aan fotograaf wordt aangenomen
dat klant reeds op de hoogte is. De meest recente en geldende tarieven voor diensten en printproducten
zijn te vinden op de website van fotograaf: www.zonder-woorden.nl
Alle op de website genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Verschuldigde bedragen worden voldaan middels een factuur welke op zijn laatst zes weken na de
plechtigheid verstuurd zal worden. Bij het bestellen van folioboxen of albums zal pas na betaling van het
volledige bedrag tot bestelling over worden gegaan. Alle bestellingen zijn definitief na inproductiename
en kunnen vanaf dan niet meer worden geannuleerd aangezien het exclusief maatwerk betreft.
Fotograaf verplicht zich tot aflevering van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Fotograaf behoudt zich
derhalve het recht voor de producten bij niet voldoen aan de eisen opnieuw te laten produceren en klant
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
Aflevering geschiedt indien mogelijk/gewenst persoonlijk door fotograaf op het adres van de klant.
Fotograaf levert klant na maximaal zes weken (klant geeft aan wanneer deze er klaar voor is) een online
gallery met gewatermerkte bestanden om een keuze uit te maken. Deze bevat alle door fotograaf
geselecteerde beelden. Deze selectie omvat de beste en meest bij de stijl van fotograaf passende beelden
en staat dan ook niet ter discussie.
Bij een album kan men ook kiezen alle geselecteerde afbeeldingen te gebruiken, in dit geval hoeft men
geen keus te maken uit de gallery.
Fotograaf verplicht zich er alles aan te doen om elke sessie tot een goed einde te brengen.
Enkel gevallen waarin deze zich op overmacht kan beroepen zijn gevrijwaard van deze plicht.
Onder overmacht valt o.a. het plotseling en onverwacht omslaan van weersomstandigheden, ongevallen
en andere onvoorspelbare gebeurtenissen.
Fotograaf behandelt al haar onderwerpen met respect en verwacht hetzelfde haar ten deel te vallen.
Indien één of meerdere aanwezigen respectloos handelen zal hiervan onverwijld melding worden
gemaakt, bij herhaling zal de sessie onmiddellijk worden gestaakt zonder verval van betalingsplicht
voor de klant.
Ook het gebruiken van mobiel of zelf meegebrachte camera tijdens de plechtigheid wordt gezien als
respectloos.
Zowel fotograaf als klant bevinden zich minimaal tien minuten voor de afgesproken tijd op de locatie.
Bij niet tijdig aanwezig kunnen zijn, zijn beide zijden verplicht elkaar wederzijds in te lichten.
Door fotograaf te boeken en akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft afnemer fotograaf toestemming
om beelden in opdracht gemaakt online te delen of tentoon te stellen in studio/op beurzen tenzij dit
vooraf duidelijk als ongewenst wordt aangegeven en bekrachtigd door beide partijen.
Afnemer zal bij het online plaatsen van beeldmateriaal aangeleverd door fotograaf te allen tijde een credit
met naam en website van fotograaf toevoegen.

Zonder Woorden gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verzamelt slechts de gegevens die
noodzakelijk zijn voor een juiste uitoefening van de aangeboden diensten.
Ook zullen gegevens nooit doorverkocht worden aan derden.
Op verzoek zullen alle gegevens van klanten worden verwijderd.
De gegevens worden bewaard zolang daartoe noodzaak bestaat in het kader van de leverancierafnemerrelatie. (Uitgebreidere versie in ons Privacystatement)
Het auteursrecht op alle door fotograaf gemaakte en/of geleverde beelden blijft te allen tijde bij de
fotograaf liggen. Elke afnemer die bestanden krijgt aangeleverd, verkrijgt hiermee slechts eenmalig
gebruiksrecht, tenzij hier expliciet middels een notariële overeenkomst van wordt afgeweken.
Het niet rechtmatig gebruiken van enig beeldmateriaal van fotograaf zal in rekening gebracht worden,
vermeerderd met de wettige opslagen. Bij niet zeker zijn van rechtmatigheid neme men onverwijld
contact met fotograaf op.
Op alle rechtsbetrekkingen van Zonder Woorden afscheidsfotografie zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Zonder Woorden afscheidsfotografie is een onderdeel van Anitaphotography en is ingeschreven onder
nummer 77506855 bij de Kamer van Koophandel.
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Gaarne zorgvuldig lezen en ondertekend terugzenden als blijk van gelezen en akkoord zodat de sessie
doorgang kan vinden.
Bij ontvangen via mail mag u ook reageren met “gelezen en akkoord”.

Naam:
__________________________________
Datum:
__________________________________
Handtekening:
__________________________________

