Bij ondertekening van de orderbevestiging verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met onderstaande leveringsen betalingsvoorwaarden:
1. Met het tekenen van een overeenkomst tot het maken van een huwelijksreportage geeft de fotograaf de
garantie om - buiten het geval van overmacht - op de aangegeven tijden aanwezig te zijn en de opdracht binnen
de grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren.
2. Het ondertekenen van de overeenkomst door het bruidspaar is voor de fotograaf de definitieve bevestiging
voor het maken van de huwelijksreportage. Als de orderbevestiging en reserverings-vergoeding niet binnen 14
dagen na dagtekening bij de fotograaf binnen zijn, vervalt aanspraak op de door het bruidspaar gereserveerde
dag, en staat het de fotograaf vrij deze aan andere opdrachtgevers aan te bieden.
3. Bij het vastleggen van datum en tijden betaalt het bruidspaar altijd een reserveringsvergoeding. Deze
reserveringsvergoeding mag bij het afnemen en betalen van de gemaakte reportage - en alleen in dat geval - in
mindering worden gebracht op de kosten van de huwelijksreportage. Het resterende bedrag van de
fotoreportage - exclusief een eventueel fotoboek - dient voor de huwelijksdag volledig te zijn voldaan. Bij het
afnemen van een fotoboek wordt na goedkeuring van de lay-out de eerste helft van de kosten van het fotoboek
overgemaakt en het restbedrag wordt bij levering voldaan.
4. Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om een of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die
het bruidspaar aangaat, hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, is het bruidspaar
het volledige bedrag van de opdracht aan de fotograaf verschuldigd, verminderd met niet gemaakte kosten.
5. Als de fotograaf door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren - en alleen in dat geval - wordt de
reserveringsvergoeding terugbetaald.
6. Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Zou een
technisch falen de gehele huwelijksreportage zelf betreffen, dan worden de materiële en de immateriële schade
van de klant forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan het tweevoud van de betaalde reserveringsvergoeding.
7. Extra kosten, zoals entreeprijzen voor binnen- en/of buitenlocaties, zijn niet inbegrepen in de reportage. Deze
bijkomende kosten zijn voor rekening van het bruidspaar.
8. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen, ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht
en/of door de in textiel gebruikte kleurstoffen.
9. Het aantal foto’s per onderdeel, de locatie van buitenopnamen, de houding bij poses, de onderwerpen,
worden gekozen door de fotograaf uit de mogelijkheden die in zijn showalbums zijn aangegeven, tenzij het
bruidspaar uitdrukkelijk anders heeft besteld.
10. Het staat de fotograaf vrij om foto’s uit de reportage te gebruiken voor reclame en/of demonstratieve
doeleinden. De foto’s dienen uitsluitend als promotiemateriaal, en kunnen zonder extra vergoeding gebruikt
worden. Mocht het bruidspaar niet akkoord gaan met het gebruik van de foto’s voor promotiedoeleinden,
kunnen ze dit op de orderbevestiging kenbaar maken.
11. Naast deze Voorwaarden Huwelijksfotografie hanteert Bert Strootman Fotografie ook de Algemene
Voorwaarden van de Fotografenfederatie, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder
nummer 84/2011. Een exemplaar van deze Voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

