Algemene Voorwaarden
Bij het laten uitvoeren van een opdracht door LEEV fotograﬁe gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Factuur en betaling
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage informatie over de kosten van de fotoreportage en eventuele reiskosten. De factuur dient vooraf aan de fotoreportage betaald te worden, na
betaling is de datum deﬁnitief geboekt. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 2 – Eigendom / auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust bij LEEV fotograﬁe. De geportretteerde(n) mag/mogen de
foto’s voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zoals Facebook gebruiken, mits LEEV fotograﬁe vermeld wordt.
LEEV fotograﬁe behoudt het recht foto’s te gebruiken op internet (zoals de website van LEEV fotograﬁe en social media) en in drukwerk (zoals ﬂyers en visitekaartjes). Indien de klant uitdrukkelijk
niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van andere geportretteerden gebruikt worden
voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voorafgaand aan de
fotoreportage kenbaar te maken aan LEEV fotograﬁe. Deze wens zal dan ook op de factuur vermeld worden.
LEEV fotograﬁe verkoopt de gemaakte foto’s nooit aan derden en geeft geen toestemming om
deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant.
LEEV fotograﬁe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s door derden,
wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of sociale media.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere
wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de LEEV fotograﬁe. Bij afname van de toegezonden 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 toestemming van de fotografe. Wanneer de klant digitale bestanden op wil sturen naar fotowedstrijden is het van belang dat er toestemming wordt gevraagd aan LEEV fotograﬁe.
Artikel 3 – Producten
De fotografe werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de
foto’s anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting
van de betaling of een andere vergoeding.
Fotoproducten (afdrukken, albums, canvassen etc.) kunnen niet geruild worden, noch wordt er
geld teruggegeven.
Indien fotoproducten beschadigd ontvangen worden, dient de klant dit binnen 2 dagen na ontvangst per mail kenbaar te maken aan LEEV fotograﬁe.
Artikel 4 – Annulering
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annuleren van een fotoreportage dient minimaal 14
dagen voor de afgesproken datum van de fotosessie gedaan te worden. Bij een annulering binnen
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14 dagen voor de datum dient de klant 50% van de prijs van de fotoreportage te betalen. Hierop
wordt een uitzondering gemaakt in geval van annulering onder een geldige reden. Onder geldige
redenen vallen: ziekte van de klant, overlijden van de klant en/of naaste familieleden.
Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Bij opdrachten kan LEEV fotograﬁe nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel
materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. tijdens de reportage.
Artikel 6 – Klachten
De fotografe zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de fotoreportage kan geen garantie worden
gegeven voor het maken van speciﬁeke beelden. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen vijf werkdagen na levering aan de fotografe te worden meegedeeld.
Artikel 7 – Leveringstermijn
LEEV fotograﬁe hanteert 21 dagen voordat de bestanden bewerkt zijn. De bestanden worden via
professionele programma’s bewerkt. De leveringstermijn kan afwijken wanneer dit voorafgaand
aan de fotoreportage door de fotografe is besproken met de klant.
Artikel 8 – Overhandiging beeldmateriaal
Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de wederpartij een e-mail ter notiﬁcatie. Het beeldmateriaal wordt door LEEV fotograﬁe aan u opgestuurd of aan u overhandigd bij ophalen. Na het
overhandigen gaat het risico op de wederpartij over. Bij verzending van beeldmateriaal gaat het
risico op de wederpartij over vanaf het moment van verzenden.
Artikel 9 – Bewaren beeldmateriaal
Het beeldmateriaal wordt 3 jaar bewaard door LEEV fotograﬁe.
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