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OPDRACHTVERLENING EN AFSPRAKEN
Een afspraak is definitief zodra Wanda Abbing Photography en de klant een datum voor de fotoshoot
overeengekomen zijn en deze is bevestigd per mail door Wanda Abbing Photography. Bij gecombineerde
fotoshoots (zwangerschap- en babyshoot bijvoorbeeld) geldt de bevestiging per mail als definitieve opdracht ook
als nog geen datum gepland is voor de latere shoot. In geval van ziekte of een andere reden kan de afspraak
worden verzet. Bij annulering van de fotoshoot binnen 5 dagen voor de fotoshoot, wordt 50% van
overeengekomen opdracht gefactureerd.
Bij bedrijfs- en commerciële fotografie wordt vooraf een offerte uitgebracht. Door ondertekening hiervan door
beide partijen wordt de opdracht definitief.
Mocht het voor Wanda Abbing Photography onmogelijk zijn op de gemaakte afspraak voor een fotoshoot of
opdracht aanwezig te zijn, door ziekte, ongeval, technische storing of overmacht zal er zonder extra kosten een
nieuwe afspraak met u worden gemaakt. Ter compensatie ontvangt u 10% korting op de overeengekomen
opdracht.
Wettelijke voorschriften die prijsverhoging tot gevolg hebben alsmede inflatiecorrectie per 1 januari zullen in de
prijzen worden doorberekend. Dit kan gevolgen hebben voor uitgebrachte prijsvoorstellen en offertes wanneer de
opdracht plaats vindt na invoeringsdatum van de wijziging. Dit is geen reden tot ontbinding van de opdracht.
LEVERING EN NABESTELLINGEN
Foto afdrukken en fotobestanden worden binnen uiterlijk 4 weken na het doorgeven door de klant van de
gewenste foto’s/bestanden aan de klant ter beschikking gesteld tenzij anders overeen gekomen.
Tot 5 jaar na een fotoshoot zijn nabestellingen mogelijk.
BETALING
De fotoshoot dient op dezelfde dag contant betaald te worden omdat er niet gepind kan worden. Overschrijving
op onze bankrekening kan ook. In dat geval wordt pas gestart met het bewerken van de foto’s na ontvangst van
de betaling.
Nabestellingen kunnen contant betaald worden bij het op halen van de foto’s. Opsturen is ook mogelijk, in dat
geval worden de foto’s na ontvangst van de betaling op onze bankrekening verstuurd. Verzendkosten worden
apart berekend.
Zakelijke klanten ontvangen een factuur voor de overeengekomen diensten met een betalingstermijn van 14
dagen.
EIGENDOM EN RECHTEN
Het publicatierecht (copyright) van door Wanda Abbing Photography gemaakte foto’s blijft in eigendom van de
fotografe, tenzij anders overeen gekomen. Dit betekent dat bewerkingen aan geleverde bestanden en/of
afdrukken op geen enkele wijze, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de fotografe, zijn toegestaan. Dit
geldt dus ook voor het scannen en eventueel afdrukken, bijsnijden, omzetten in zwart-wit, toevoegen van tekst en
dergelijke.
De inhoud van deze website is eigendom van Wanda Abbing Photography. Foto’s en teksten op deze site mogen
dan ook niet zonder toestemming gebruikt, gekopieerd of gedupliceerd worden.
AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
Wanda Abbing Photography is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen tijdens de
fotoshoot. Houd uw kinderen tijdens de shoot in de gaten zodat zij niet aan de (dure) apparatuur zitten. De
fotografe heeft daar geen tijd voor.
Mocht Wanda Abbing Photography om welke reden dan ook, aantoonbaar, niet voldoen aan uw verwachting of
de gestelde opdracht, is het maximaal te claimen bedrag de omzetwaarde van de fotoshoot of opdracht. In dat
geval betaalt u de opdracht niet en blijven de foto’s in bezit en eigendom van de fotografe. Vervolgschade kan
niet worden geclaimd.
Door het maken van een afspraak voor een fotosessie of opdracht verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met
voornoemde Algemene Voorwaarden.
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