Algemene voorwaarden realfotografie
Door het afspreken van een opdracht bent u automatisch akkoord gegaan met de algemene
voorwaarden.
Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Realfotogradie
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Auteursrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt bij Realfotografie, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder
toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto’s rechten vrij
afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever. Doorsturen
van foto’s aan derden is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s gebruikt voor commerciële
doeleinden dan dient hiervoor contact opgenomen te worden met Realfotografie.
Portretrechten
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene
voorwaarden toestemming aan Realfotografie om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk
gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant en Realfotografie van tevoren
anders is besproken.
Digitale bestanden
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd.
Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan
aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.
Copyright
Het is niet toegestaan materiaal van Realfotografie, beelden of teksten van de website van
Realfotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken.
Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Vergoeding
Indien aannemelijk is dat Realfotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of
falen van techniek is Realfotografie aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.
Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is Realfotografie afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in
redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Tenzij anders overeen gekomen levert Realfotografie binnen
30 dagen nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden.
Aansprakelijkheid
Realfotografie is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van
nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke
factuurbedrag.
Realfotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of
afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
Toepasselijk recht en geschillen
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt
te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing

