Algemene voorwaarden:
1. Algemeen
a. Het auteursrecht op de fotografische beelden berust bij de fotograaf.
b. Het bewerken van digitale of analoge beelden of wijzigen van
geleverde beelden is niet toegestaan zonder toestemming van de
fotograaf.
c. Op alle rechtsverhoudingen tussen Karen Raedts Fotografie en de
opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.

2. Offerte
a. De fotograaf maakt een passende offerte op t.b.v. de opdrachtgever,
welke geheel vrijblijvend is tenzij anders vermeld.
b. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid
14 dagen na de datum van verzending.

3. Factuur en betaling
a. De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde
bedrag een (digitaal) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij
anders overeengekomen.
b. De opdrachtgever zal de factuur op onjuistheden moeten
controleren. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na
factuurdatum de factuur met opgave van relevante redenen heeft
afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur
bindend zijn.
c. De opdrachtgever dient het totaal of resterende bedrag over te
maken aan de fotograaf, binnen de gestelde termijn, aangegeven op
de factuur.
d. Bij contante betaling, wordt het resterende bedrag overgedragen
tijdens de uitvoering van de opdracht.

e. Bij een totaalbedrag hoger dan € 250,- wordt tenminste 25% van
het totaalbedrag als aanbetaling verlangd en zal vooraf aan de
opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

4. Levering
a. Beelden worden binnen het termijn aangeleverd van max. 4
werkweken, tenzij anders aangegeven door de fotograaf.
b. Beelden worden digitaal aangeleverd via we-transfer. Tegen
meerprijs kunnen de beelden ook aangeleverd worden op USB-stick
of afgedrukt op divers materiaal.
c. Digitale bestanden worden in jpeg-formaat geleverd.
RAW-bestanden worden niet geleverd.

5. Annulering
a. Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden door
ziekte of omstandigheden, wordt er direct een nieuwe afspraak
gemaakt.
b. Indien de opdracht binnen 48 uur wordt geannuleerd zonder
relevante reden, wordt er 50% van het totaalbedrag alsnog in
rekening gebracht.
c. Indien de opdracht en daarmee een afspraak niet nagekomen
wordt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

6. Promotie
a. De fotograaf houdt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor
eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet
uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tenzij
anders overeengekomen.
b. Het is de opdrachtgever enkel toegestaan beelden te publiceren op
sociale netwerksites met een linkvermelding naar de website van de
fotograaf of met geleverde beelden in lage resolutie incl. logo van
de fotograaf.
c. Naamsvermelding van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt
beeld te worden vermeld of met een verwijzing naar werk in de
publicatie te worden opgenomen.

7. Aansprakelijkheid
a. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld van de kant van Karen Raedts
Fotografie. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag.
b. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleur afwijkingen op nietgekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door de
fotograaf geleverd zijn.

8. Cadeaubonnen
a. Iedere cadeaubon heeft een unieke code, en wordt maar één maal
verstrekt.
b. Een cadeaubon of de restwaarde ervan, is niet inwisselbaar voor
geld of kan worden gebruikt voor openstaande facturen.
c. Een cadeaubon is geldig voor de duur van 1 jaar na uitgifte, welke
datum aangegeven staat op de bon.
d. Indien het totaalbedrag hoger is dan de waarde van de cadeaubon,
wordt het verschil verrekend op de factuur.

