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Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. 

Toepassing  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een 

Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of  

schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen 

schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.  

De website 

Alle content van deze website is eigendom van Linda Reekers Fotografie en is beschermd 

door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden 

gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds 

gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker. 

Auteursrecht/portretrecht 

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren 

zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. 

Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien 

een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf 

contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt 

de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk 

gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige 

geleden schade. 

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de 

algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen 

voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te 

voren anders is aangegeven. 

Digitale bestanden 

Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of 

hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten 

drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale 

bestanden elders worden afgedrukt, is Linda Reekers Fotografie niet aansprakelijk voor de 

kwaliteit van de afdruk. 
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Copyright 

Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de website van Linda Reekers Fotografie te 

gebruiken voor commerciële doeleinden.  

Publicatie 
Het is de wederpartij enkel toegestaan foto te publiceren op sociale netwerksites met 

een linkvermelding naar de website van de Fotograaf. 

Promotie 
Linda Reekers Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar 

portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites 

(Facebook, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt 

aangegeven dat men dit niet wenst. 

Offerte 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht 

niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 

Opdracht 

Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is 

omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

 

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor 

rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd 

na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan 

de Fotograaf is geretourneerd. 

 

Vergoeding  

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar 

redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang 

en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. Noodzakelijke 

kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed 

 

Factuur en betaling 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Fotograaf het 

verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft ontvangen, is de 

Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van 

één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan 

komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor 

rekening van de Wederpartij 

 

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang 

de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan 

Annulering 

Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage 

telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp 

/ of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid. 



Bij annulering van een reportage, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de 

gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.  

Levering en verzending 

Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor 

wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn 

voor rekening van de klant. 

Aansprakelijkheid 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van 

nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke 

factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd 

worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden 

gesteld. Linda Reekers Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale 

bestanden elders worden afgedrukt. 

Faillissement/surseance 

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk  

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.  

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte  

licentie te beëindigen. 

 

Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval  

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail 

aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke  

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige  

schade voor de Wederpartij zou leiden. 

 

Rechts- en forumkeuze 

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot 

de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de 

Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

Prijzen 
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Wijzigingen 

De website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande 

toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. 

Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden. 
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