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Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Prijzen
De prijzen op de website van Studio Foto&Zo (www.studiofotozo.nl) zijn de juiste en laatst gewijzigde prijzen.  
Prijzen op deze website zijn allen inclusief BTW en inclusief reiskosten t/m 15 kilometer vanaf adres: Godsweerderstraat 225 te  
Roermond . Indien de locatie van de bruidsreportage verder dan 15 kilometer vanaf dit adres is, rekent Studio Foto&Zo  
€ 0,25 per gereden kilometer.

Offerte
De klant ontvangt een offerte op maat waarin de afspraken omtrent de fotografie op de trouwdag van de klant zijn vastgelegd. Indien de 
klant akkoord gaat met de offerte, dient de klant deze overeenkomst ondertekend te retourneren aan de fotografe. Deze is dan bindend 
en betaling is verplicht.

Betaling
Bij aanbetaling van  10 % van het totaalbedrag wordt de datum definitief gerserveerd. Het restbedrag van de bruidsfotografie dient binnen 
14 dagen na de fotoshoot overgemaakt te worden door de klant onder vermelding van het factuurnummer. Indien de klant verzuimt de 
betaling van de bruidsfotografie te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn, krijgt de klant de het eindproduct slechts geleverd nadat 
het openstaande bedrag is ontvangen. De klant dient de facturen van Studio Foto&Zo te controleren op eventuele onjuistheden alvorens 
deze betaald worden. Indien er onjuistheden zijn, dient de klant deze binnen 10 dagen kenbaar te maken. De klant dient de factuur te  
betalen binnen de gestelde betalingstermijn (14 dagen).

Afwezigheid
In geval van ziekte of anderszins onvoorziene afwezigheid van de fotografe op de huwelijksdag, zoekt de fotografe samen met de klant 
naar een passende oplossing, zoals restitutie van het geld of een vervangende fotograaf. Er zal zo goed mogelijk gezocht worden naar een 
back-up fotograaf en deze wordt dan ook van te voren bekend gemaakt aan het bruidspaar.

Product
De klant gaat bij het akkoord gaan met deze overeenkomst akkoord met de stijl (kleurgebruik, licht, compisitie etc.) van  
fotografie van Studio Foto&Zo die zij zullen krijgen bij hun eigen bruidsreportage. De klant heeft de mogelijkheid deze 
stijl te bekijken op de website www.studiofotozo.nl. Indien het eindproduct niet afwijkt van het portfoliowerk van  
Studio Foto&Zo, (mits het afgesproken is) is het niet mogelijk hier aanspraak op te maken. De fotografe werkt met een  
professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en - correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeld-
scherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval geen 
recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van de fotografe. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale  
bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Het op enige manier  
verspreiden van andere uitsneden, collages of andere bewerkingen is niet toegestaan. Wat betreft de usb met de digitale bestanden heeft 
de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te  
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat 
de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe. Studio Foto&Zo heeft 
het recht foto’s van de bruiloft te gebruiken ter promotie van haar werk/portfolio. Dit kan zowel digitaal (o.a.website) zijn als drukwerk  
(folders, flyers, informatieboekjes). Indien u dit, als klant niet wilt, kunt u dit schriftelijk melden en zal Studio Foto&Zo in geen geval uw 
foto’s tonen. 

Privacy en Persoonsgegevens
Studio Foto&Zo zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar 
maken of doorgeven aan derden.
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