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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsbetrekkingen tussen Robin Kamphuis Fotografie/Portraits by Robin en de klant,
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.
1. BETALINGEN
1.01 Robin Kamphuis Fotografie biedt zijn klanten de mogelijkheid om facturen te betalen door
middel van iDeal of overboeking. Hier zijn geen
extra kosten aan verbonden.
1.02 De klant dient de facturen van Robin
Kamphuis Fotografie te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze worden betaald.
1.03 De klant dient de factuur te betalen binnen
de gestelde betalingstermijn.
2. FOTOSESSIES:
2.01 Een fotosessie dient vooraf te worden betaald. Dit kan doormiddel van Ideal of overboeking.
2.02 Wanneer de klant de reeds gemaakte afspraak voor een fotosessie annuleert, heeft hij
geen recht op restitutie van het reeds betaalde
bedrag. Annulering door de klant is mogelijk
tot 2 weken voor de afgesproken datum, met
uitzondering van ziekte of een sterfgeval.

3. BRUIDSFOTOGRAFIE
3.01 Bruidsfotografie is alleen te reserveren voor
een minimum van 4 aaneengesloten uren met
een tarief van €675,00. Bij minder uren zal de
datum niet gereserveerd worden.
3.02 Robin Kamphuis fotografeerd altijd met
dag-/omgevingslicht en heeft het recht naar eigen technisch en creatief inzicht zijn werk uit te
voeren.
3.03 In geval van annulering van een bruiloft
door de klant op welk moment dan ook en om
welke reden dan ook, heeft Robin Kamphuis
recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
4. PRODUCTEN
4.01 Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums, etc.) worden pas besteld bij de leverancier
na ontvangst van betaling.
4.02 Indien fotoafdrukken, canvassen of andere
fotoproducten beschadigd worden ontvangen,
dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.
4.03 De fotograaf werkt met een professioneel
gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en -correcties. De leveranciers
van de fotoproducten zijn met grote zorg
geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts
zeer minimale kleurverschillen optreden.
4.04 Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar
beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s
anders ervaart indien dit beeldscherm niet
gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden
niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct
afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm
van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen
recht op een nieuw product, terugstorting van
de betaling of een andere vergoeding.

5. WORKSHOPS:
5.01 De fotograaf heeft te alle tijden het recht
de workshop te verplaatsen. Dit geeft geen
recht op restitutie van het lesgeld.
5.02 Deelnemer kan tot 3 weken voor aanvang
van de workshop kosteloos annuleren. Bij latere
annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.
6. AUTEURSRECHT VAN DE FOTO’S
6.01 De foto’s gemaakt door Robin Kamphuis zijn
auteursrechtelijk beschermd.
De klant geeft de fotograaf toestemming om
de gemaakte foto’s in te zetten voor promotie/
advertentie doeleinden, zoals blog/portfolio/
nieuwsbrief/social media/andere websites en
in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant
ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
6.02 Indien de klant niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden
zoals hierboven beschreven, dan dient de klant
dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.
6.03 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.
6.04 Het is niet toegestaan om de gemaakte
foto’s voor commerciële of non-profit bedrijven
te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte en
online media.
6.05 Het is niet toegestaan dat de klant digitale
bestanden opstuurt naar fotowedstrijden.
7. PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
7.01 Robin Kamphuis Fotografie zal in geen
enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.
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