
 

A l g e m e n e  v o o r w a a r d e n 
 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
Aw: Auteurswet 1912  
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 
lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke 
met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden 
gesteld. 
Fotograaf: Gerard Verstegen Fotografie, de gebruiker in de zin van 
art. 6:231 BW. 
Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van 
artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.64 ABNA 0612 9177 70 
 
2. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, 
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. 
 
3. Opdracht 
3.1 De vergoeding voor een fotoshoot of fotoreportage wordt vooraf 
afgesproken. Alle afspraken worden vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging, die de Fotograaf per email naar de 
Opdrachtgever verstuurt. De opdracht is definitief en bindend zodra 
de Opdrachtgever op de opdrachtbevestiging per email akkoord 
heeft gegeven en, indien een aanbetaling is afgesproken, zodra de 
betaling van de aanbetaling door de Fotograaf is ontvangen. Met het 
akkoord geven op de opdrachtbevestiging gaat de Opdrachtgever 
ook meteen akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 
3.2 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een 
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen 
technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
3.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de 
Opdrachtgever is de Opdrachtgever enkel verschuldigd een naar 
redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening 
wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 
3.4 In geval van onvoorziene annulering van een 
opdrachtovereenkomst door de Fotograaf vindt indien mogelijk 
afstemming plaats tussen beide partijen en wordt in goed overleg 
gekeken naar alternatieve opties (bijvoorbeeld opschuiven in de tijd 
of een vervangende fotograaf). Een eventueel betaalde aanbetaling 
wordt geretourneerd.  Annulering door de Fotograaf geeft nooit 
recht tot een schadevergoeding.   
 
4. Website 
4.1 Ondanks de uiterste zorg die de Fotograaf aan de correctheid en 
volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten 
worden ontleend aan de informatie die op deze site wordt verstrekt. 
4.2 De Fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de 
website te allen tijde te wijzigen. 
4.3. De Fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het 
gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.  
4.4 De foto’s op de website zijn alleen bestemd voor de Fotograaf. 
Bezoekers mogen deze niet verder openbaar maken of verveelvoudigen. 
 
 
 
 
 

5. Klachten 
5.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch 
in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van het Fotografisch 
werk schriftelijk of per email aan de Fotograaf te worden medegedeeld. 
5.2 De Fotograaf heeft het recht om enige compensatie te weigeren, 
indien het werk naar zijn mening aan de opdracht voldoet. 
 
6. Auteursrecht en gebruik foto’s 
6.1 Het auteursrecht op het Fotografische werk berust bij de Fotograaf. 
6.2 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-
gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf 
geleverd zijn. 
6.3 De Fotograaf bewaart de originele digitale bestanden tot twee 
maanden na oplevering. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor 
het tijdig opslaan en back-uppen van de foto’s. 
6.4 Na ontvangst van digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot 
reproductie voor eigen gebruik. Daaronder valt printen en verspreiding 
binnen eigen privékring en het posten op sociale media. 
6.5 Het is niet toegestaan om de fotobestanden zelf te bewerken, bij te 
snijden, kleuren te veranderen of overige toepassingen hierop te doen. 
6.6 Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit 
bedrijven te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
(of toestemming per email) van de Fotograaf. 
6.7 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, 
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.  
 
7. Aansprakelijkheid 
Gerard Verstegen Fotografie kan niet aansprakelijk gehouden worden 
voor schade aan materialen of personen tijdens de fotoshoot of 
fotoreportage. De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet 
aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend 
uit de exploitatie en openbaarmaking van het Fotografisch werk, tenzij er 
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. De 
aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte 
van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een 
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk 
uitgekeerde somma. 
 
8. Publicatierecht 
De Fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s en werken te 
gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, 
waaronder, doch niet uitsluitend website, portfolio, advertenties, social 
media, blogs, drukwerk, tijdschriften, deelname wedstrijden, 
beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij anders 
overeengekomen.  
 
9. Rechts- en forumkeuze 
9.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing 
zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 
9.2. 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. 


