Algemene Voorwaarden Zoveel Liefde Bruidsfotografie 2020
De kleine lettertjes en tips
* Na de aanbetaling van €450,- is de boeking definitief, de factuur is bijgesloten.
* Omdat wij jullie datum vrijhouden en bij annulering op korte termijn voor de bruiloft deze dag niet
meer ingevuld kan worden, wordt er bij annulering binnen 16 weken voor de trouwdatum, 50% van
het totaalbedrag in rekening gebracht. Wanneer de pre-weddingshoot al plaats heeft gevonden,
wordt hiervoor bij annulering van de bruiloft 165,-- Euro in rekening gebracht.
* Eventuele kosten voor de locatie van de fotoshoot komen voor jullie rekening.
* In geval van nood (ziekte, overmacht, persoonlijke omstandigheden) zorgen wij voor spoedige,
kundige vervanging. Hiervoor gebruiken wij ons netwerk en vaste back-ups.
*Het is fijn als de ceremoniemeester (of een andere aan te wijzen persoon) ons waar nodig zou
willen assisteren op de dag zelf. Graag ontvangen wij zijn of haar naam en mobiele nummer. Deze
persoon wijst ons bijvoorbeeld tijdens de dag op de belangrijke personen en momenten en helpt
waar nodig.
* Wij vinden het heel fijn als gedurende onze werkzaamheden als gast wordt meegerekend ten
aanzien van de verzorging van eten en drinken. Zoals broodjes tijdens de lunch en voor het diner
hetzelfde als jullie gasten of een zelf te kiezen maaltijd van de kaart. Wanneer jullie locatie aangeeft
gebruik te maken van zogeheten crewmaatlijden voor bijvoorbeeld de fotograaf, dj, bandleden,
weddingplanner etc. dan adviseren wij jullie goed na te vragen wat dit inhoudt en wat de kosten zijn.
Helaas is dit namelijk vaak een heel summiere maaltijd waarvoor ze nog best veel in rekening
brengen.
* Wij werken zelf met professionele apparatuur en een gekalibreerd scherm en bestellen alle
producten bij een professioneel vaklab, zij en wij staan garant voor de hoogste kwaliteit van deze
producten. Wij kunnen geen garantie op kleur- en printkwaliteit geven van afdrukken, albums en
wanddecoratie die niet via ons zijn besteld.
* Je hebt enkel gebruiksrecht op de foto's. Dit wil zeggen, dat het niet toegestaan is om de foto's te
gebruiken voor commerciële doeleinden. In verband met het auteursrecht en voor jullie en onze
veiligheid mogen voor social media uitsluitend foto's in web resolutie en met ons logo geplaatst
worden. Sowieso dient altijd ons bedrijfsnaam vermeld te worden bij plaatsing op social media.
* De foto’s worden door ons geselecteerd en bewerkt. Deze selectie maken wij op basis van ervaring
en kennis. Jullie kunnen er van uit gaan dat jullie alle goede foto’s ontvangen. Deze ontvangen jullie
in hoge resolutie zonder logo. De ruwe onbewerkte bestanden worden nooit verstrekt.
* Wij behouden ten alle tijde het auteursrecht. Dit betekent, dat het niet is toegestaan om foto's zelf
te bewerken of aan te passen. Indien je een foto anders bewerkt wilt hebben (t.a.v. kleur of
uitsnede), dan doen wij dit met alle plezier voor jullie. Grote photoshop bewerkingen kunnen in
rekening gebracht worden afhankelijk van de vraag en tijd die het kost.
* De foto's kunnen door ons gebruikt worden voor promotie of gepubliceerd worden op social media
en/of website. En wij zouden het superleuk vinden als wij enkele dagen na jullie trouwdag een paar
foto’s van de sneakpeak mogen gebruiken voor plaatsing op onze zakelijke social Media.
Indien jullie hier niet mee akkoord gaan, dan hoor ik dit graag zo snel mogelijk.

* Digitale bestanden zullen tot maximaal 12 maanden na de bruiloft door ons bewaard blijven.
Hierna moeten wij plaats maken in ons archief voor nieuwe bestanden en worden de bestanden door
ons verwijderd. Wij raden jullie ook altijd aan om zelf een goede back up te maken, bij voorkeur op
diverse plekken (bijvoorbeeld ook op de pc van een familielid. ) De niet geselecteerde bestanden
worden tot 1 maand na oplevering bewaard en daarna verwijderd. RAW bestanden worden nooit
gedeeld of geleverd.

Voor akkoord: ______________________ D.d.:______________________________

