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ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Art ikel  1. Definit ies

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte:  al le aanbiedingen van fotograaf  aan (rechts)personen waarmee be-
oogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst:  de overeenkomst van opdracht tussen 
Eva Dekkers Foto, Video & Ontwerp (hierna:  fotograaf )  en de persoon of  perso-
nen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna:  opdrachtgever)
3. Opdracht:  de dienst  of  het  product dat  door de fotograaf  geleverd zal  wor-
den.
4. Fotograaf:  Eva Dekkers, tevens gebruiker van deze
algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Waar fotograaf  staat  wordt tevens 
videograaf  of  f i lmer begrepen.
5. Opdrachtgever:  de (rechts)persoon of  personen waarmee fotograaf  de over-
eenkomst gesloten heeft , tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaar-
den.
6. Annuleren: beëindiging of  ontbinding van de overeenkomst.
7. Schri ftel i jk:  waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schri ftel i jk ’, wordt tevens bedoeld elektronische communicat ie zoals  e-mail , 
mits  de identi teit  van de afzender en de authentici tei t  van de communicat ie 
voldoende vaststaat . De bewijs last  betreffende ontvangst  van elektronische 
communicat ie l igt  te al len t i jde bi j  opdrachtgever.
8. Gebruik:  verveelvoudigen en/of  openbaar maken in de zin van de Auteurs-
wet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Art ikel  2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zi jn van toepassing op al le rechtsbetrekkingen 
tussen fotograaf  en opdrachtgever, alsmede op al le offertes, aanbiedingen en 
overeenkomsten.
2. Bepal ingen of  voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwi jken van, 
of  niet  voorkomen in, deze algeme-ne voorwaarden zi jn voor fotograaf  s lechts 
bindend indien en voor zover deze door fotograaf  uitdrukkel i jk  schri ftel i jk  z i jn 
aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkel i jk  van de 
hand gewezen.

4. De voorwaarden zi jn van toepassing na goedkeuring middels schri ftel i jke 
opdrachtbevest iging, door het mondeling aanvaarden van de opdracht (z ie art . 
4) , het  uitvoeren van de opdracht of  het  voldoen van een aanbetal ing.
Art ikel  3. Aanbod
1. Fotograaf  doet mondeling of  schri ftel i jk  een aanbod of  pri jsopgave.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schri ftel i jk . Na of  bi j  aanvaarding zal 
tussen part i jen een schri ftel i jke overeenkomst worden opgesteld.
3. Tenzi j  anders overeengekomen, verl iest  het  aanbod haar geldigheid 14 da-
gen
na de datum waarop fotograaf  het  aanbod deed.
4. Pr i jsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wi jz igingen ondergaan
door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of  pri jsst i jging van de 
materialen. Fotograaf  zal  opdrachtgever hiervan zo spoedig mogeli jk  op de 
hoogte stel len.

Art ikel  4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het  aanbod expl ic iet  en schri ftel i jk  te aanvaarden. In-
dien opdrachtgever dit  nalaat , maar er  desondanks mee instemt, of  al thans 
de indruk wekt, dat  fotograaf  werk verr icht  in het kader van de overeenkomst, 
dan wordt het aanbod als  aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als 
aanvaard beschouwd zodra een eventuele aanbetal ing is  voldaan. 2. Fotograaf 
houdt z ich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding 
nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf  onaanvaard-
baar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst s lechts met wederzi jdse instemming 
worden gewijz igd. Fotograaf  is  in dat  geval  gerechtigd het voor de overeen-
komst verschuldigde honorarium aan te passen.
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Artikel  5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf  zal  de opdracht naar beste inzicht  en vermogen en in overeen-
stemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de st i j l  waarin 
fotograaf  gebruikel i jk  werkt .
2. Fotograaf  spant z ich in en zal  naar beste kunnen handelen in de gegeven 
en bestaande omstandigheden t i jdens de fotosessie en/of  reportage en/of 
v ideo-opnamen. Opdrachtgever verpl icht  z ich de omstandigheden voor fo-
tograaf  zo gunst ig mogeli jk  te maken en waar nodig maatregelen te treffen, 
waaronder, doch niet  uits luitend, het  instrueren van andere aanwezigen. 3. 
Fotograaf  levert  de beelden af  in de door haar gebruikel i jk  gehanteerde st i j l , 
waarbi j  een globale beeldoptimal isat ie wordt toegepast. Fotograaf  levert  een 
eigen select ie van beeldmateriaal , waarop opdrachtgever geen invloed heeft .
4. Opdrachtgever is  gehouden al  datgene te doen en laten wat redel i jkerwijs 
nodig en wensel i jk  is  om een t i jdige en juiste uitvoering van de opdracht mo-
gel i jk  te maken.
5. Opdrachtgever mag een wensenl i jst  leveren aan Eva Dekkers Fi lm & Foto-
graf ie, waarin gewenste beelden, zoals  groepsfoto’s  of  namen van personen 
zi jn opgenomen. Fotograaf  zal  haar uiterste best  doen om deze beelden te 
vervaardigen, maar is  daarbi j  mede afhankel i jk  van de omstandigheden en kan 
niet  garanderen dat deze foto’s  geleverd kunnen worden.
6. Tenzi j  er  sprake is  van overmacht, zal  fotograaf  in geval  van onvoorziene
omstandigheden aan de zi jde van fotograaf , waardoor fotograaf  niet  in staat 
is  in persoon aan de
overeenkomst te voldoen, voor zover redel i jkerwijs  mogeli jk  voor een vervan-
gende fotograaf  met vergel i jkbare st i j l  zorgen.

Art ikel  6. Levering

1. Fotograaf  hanteert , tenzi j  anders overeengekomen, s lechts geschatte lever-
t i jden.
2. Fotograaf  levert  de foto’s  max 4 en f i lm max 6 weken na de opdracht tenzi j 
anders omschreven. Deze termijn kan langer z i jn wanneer fotograaf  afhankel i jk 
is  van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwi jkende levertermij -
nen maakt fotograaf  zo spoedig mogeli jk  melding. Brui loft :  Binnen 3 dagen 
ontvangt opdrachtgever max 20 bewerkte beelden geschikt  voor social  media.
3. Foto’s  en/of  v ideo worden, tenzi j  anders overeengekomen, geleverd op USB 
st ick ,v ia WeTransfer of  een onl ine gal lery.
4. Fotograaf  levert  ui tdrukkel i jk  geen onbewerkte bestanden. Fotograaf  levert 
enkel  de door hem gemaakte en bewerkte select ie van foto en/of  v ideomate-
r iaal  als  eindproduct.
5. Levering geschiedt, tenzi j  anders overeengekomen, per post, persoonl i jke 
levering of  v ia onl ine medium. (Lees tevens de privacy verklar ing)

Art ikel  7. Vergoeding

1. Indien door part i jen geen vergoeding is  overeengekomen, is  de door de 
fotograaf  gebruikel i jk  gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals  vermeld 
op diens website.
2. Indien niet  van een gebruikel i jke vergoeding gesproken kan worden, rekent 
fotograaf  een redel i jke en bi l l i jke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemeli jk  is  dat  fotograaf  hogere kosten heeft  gemaakt en/of 
meerwerk heeft  verr icht, welke redel i jkerwijs  noodzakel i jk  waren, zal  fotograaf 
dit  doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindel i jke vergoeding wordt gebaseerd op basis  van verr ichte werk-
zaamheden en gemaakte kosten op basis  van nacalculat ie met inachtneming 
van de gebruikel i jk  door fotograaf  gehanteerde pri jzen.
5. Al le door fotograaf  genoemde bedragen zi jn inclusief  BTW, tenzi j  anders 
overeengekomen.
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Artikel  8. Betal ingsvoorwaarden

1. Fotograaf  zal  voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elek-
tronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzi j  anders overeengekomen. 
Bi j  bedragen boven de € 300 zal  een aanbetal ing van 40% na ondertekening 
overeenkomst worden gefactureerd.
2. Tenzi j  anders overeengekomen, bedraagt de betal ingstermijn 30 dagen na 
factuurdatum.
3. De factuur met betrekking tot  de aanbetal ing van de opdracht, dient in elk 
geval  voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te z i jn. Indien 
de in dit  l id bedoelde betal ing binnen de daarin gestelde termijn uitbl i j ft , is 
fotograaf  gerechtigd de overeenkomst eenzi jdig te ontbinden.
4. Bi j  ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbeta-
l ing door fotograaf  niet  vergoed.

Art ikel  9. Annulering en opschort ing

1. Indien een factuur niet  binnen de betal ingstermijn wordt voldaan, kan de 
fotograaf , nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is  gesteld, al  diens werk-
zaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het  bedrag van de 
factuur is  voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet  t i jdig de benodigde informatie voor de uitvoe-
r ing van de opdracht verstrekt  of  verzuimt ( t i jdig)  aanwezig te z i jn, terwi j l  dit 
voor de uitvoering van de opdracht noodzakel i jk  is , is  fotograaf  gerechtigd de 
overeenkomst op te schorten of  te ontbinden.
3. Opschort ing, dan wel  ontbinding van de overeenkomst geschiedt schri fte-
l i jk .
4. Bi j  ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 
de aanbetal ing voor de opdracht in rekening.
5. Betal ingsverpl icht ing geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik 
wenst  te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of  te 
vervaardigen werkzaamheden of  producten. Opdrachtgever heeft  in een der-
gel i jk  geval  geen recht op kort ing of  rest i tut ie.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijz igd of  aangevuld, is  fotograaf  gerech-
t igd de pri js  hierop aan te passen en te verhogen.
7. Indien een factuur niet  binnen de betal ingstermijn wordt voldaan, z i jn over 
het openstaande factuurbedrag de wettel i jke rente en incassokosten verschul-
digd.

Art ikel  10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of  bezwaren tegen 
een factuur dienen uiter l i jk  binnen vi j f  werkdagen na factuurdatum schri ftel i jk 
te worden voorgelegd aan de fotograaf . Klachten over geleverde producten 
dienen uiter l i jk  binnen vi j f  werkdagen na ontvangst  van deze producten schri f -
tel i jk  te worden voorgelegd aan fotograaf .
2. Klachten na de in l id 1 genoemde termijn worden niet  meer in behandeling 
genomen.
3. Ingediende klachten of  bezwaren schorten de betal ingsverpl icht ing niet  op.
Art ikel  11. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit  art ikel  omschreven l icentie in met 
betrekking tot  het  fotograf isch werk van fotograaf , tenzi j  anders overeenge-
komen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intel lectuele eigendom op 
al le in het kader van de opdracht ontwikkelde of  ter  beschikking gestelde 
materialen berust  bi j  fotograaf .
3. Fotograaf  houdt z ich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen 
promotionele doeleinden en publicat ies, waaronder, doch niet  uits luitend, 
website en weblog, portfol io, social  media, t i jdschri ftart ikelen, in drukwerk en 
beursmateriaal . De AVG privacy verklar ing is  hierop van toepassing
4. Opdrachtgever verkr i jgt  van fotograaf  een niet-exclusieve l icentie voor on-
bepaalde t i jd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken. Indien 
opdrachtgever zel fstandig de werken manipuleert , mogen dezen niet  open-
baar gemaakt worden.
5. Opdrachtgever is , tenzi j  anders overeengekomen, niet  bevoegd subl icenties 
te verlenen aan derden, noch haar eigen l icentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schri ftel i jk  toestemming te vragen aan fotograaf  voor 
het inzenden van foto’s  ten behoeve van wedstr i jden en publicat ies door der-
den.
7. Opdrachtgever dient de persoonl i jkheidsrechten van fotograaf , zoals  ver-
meld in art ikel  25 Aw in acht te nemen.
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Artikel  11. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit  art ikel  omschreven l icentie in met 
betrekking tot  het  fotograf isch werk van fotograaf , tenzi j  anders overeenge-
komen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intel lectuele eigendom op 
al le in het kader van de opdracht ontwikkelde of  ter  beschikking gestelde 
materialen berust  bi j  fotograaf .
3. Fotograaf  houdt z ich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen 
promotionele doeleinden en publicat ies, waaronder, doch niet  uits luitend, 
website en weblog, portfol io, social  media, t i jdschri ftart ikelen, in drukwerk en 
beursmateriaal . De AVG privacy verklar ing is  hierop van toepassing
4. Opdrachtgever verkr i jgt  van fotograaf  een niet-exclusieve l icentie voor on-
bepaalde t i jd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken. Indien 
opdrachtgever zel fstandig de werken manipuleert , mogen dezen niet  open-
baar gemaakt worden.
5. Opdrachtgever is , tenzi j  anders overeengekomen, niet  bevoegd subl icenties 
te verlenen aan derden, noch haar eigen l icentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schri ftel i jk  toestemming te vragen aan fotograaf  voor 
het inzenden van foto’s  ten behoeve van wedstr i jden en publicat ies door der-
den.
7. Opdrachtgever dient de persoonl i jkheidsrechten van fotograaf , zoals  ver-
meld in art ikel  25 Aw in acht te nemen.

Art ikel  12. Portretrecht

1. Fotograaf  houdt z ich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen 
promotionele doeleinden en publicat ies, waaronder, doch niet  uits luitend, 
website en weblog, portfol io, social  media, t i jdschri ftart ikelen, in drukwerk en 
beursmateriaal . Fotograaf  verklaart  hierbi j  a l les in haar macht te ondernemen 
om de privacy van de opdrachtgever nimmer te schenden. 
2. Fotograaf  zal  de foto’s  niet  aan derden verkopen.
3. Afwi jkende afspraken worden schri ftel i jk  vastgelegd.

Art ikel  13. Aansprakel i jkheid

1. Fotograaf  is  niet  aansprakel i jk  voor enige schade ontstaan bi j  opdrachtge-
ver, tenzi j  er  sprake is  van opzet of  grove schuld aan de zi jde van de fotograaf 
of  diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf  is  niet  aansprakel i jk  voor kleurafwi jkingen op niet-gekal ibreerde 
beeldschermen of  afdrukken die niet  door fotograaf  geleverd zi jn, noch is  fo-
tograaf  aansprakel i jk  voor het ontbreken van foto’s  of  f i lmateriaal .
3. Fotograaf  zal  de geleverde materialen maximaal  6 maanden bewaren. Foto-
graaf  is  niet  aansprakel i jk  voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf 
aan opdrachtgever geleverd heeft .
4. De aansprakel i jkheid overst i jgt  nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Art ikel  14. Wijz igingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf  houdt z ich het recht voor deze algemene voorwaarden te wi jz igen 
of  aan te vul len. 2. Wijz igingen worden t i jdig en schri ftel i jk  door fotograaf  aan 
opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wi jz iging niet  wi l  accepteren, kan 
hi j  tot  de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden 
de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art ikel  15. Rechts-  en forumkeuze

1. Indien een bepal ing uit  de overeenkomst en/of  de algemene voorwaarden 
niet ig of  verniet igbaar bl i jkt  te z i jn, bl i jven de overige bepal ingen en de over-
eenkomst in stand.
2. Op al le rechtsverhoudingen tussen fotograaf  en opdrachtgever is  Neder-
lands recht van toepassing.
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Artikel  16. Pr ivacy /  geheimhouding

1. Uw persoonl i jke gegevens worden vertrouweli jk  behandeld. Eva Dekkers 
Fotograf ie & Fi lm respecteert  de privacy van al le gebruikers van haar s i tes en 
behandelt  al le persoonl i jke informatie vertrouweli jk  en zorgvuldig. 
De persoonl i jke gegevens worden niet  aan derden bekend gemaakt, verkocht 
of  verhuurd tenzi j  hier  wettel i jk  om gevraagd wordt. Zie tevens mijn Pr ivacy 
Verklar ing beschikbaar op www.evadekkers.com.
2. Al le foto’s  in onze promotionele uit ingen zi jn geplaatst  met uitdrukkel i jke 
toestemming van de opdrachtgever. Mocht er  onverhoopt een beelddrager 
op de websites van Eva Dekkers gepubliceerd zi jn waar geen toestemming 
voor gegeven is  dan kunt u ons het beste hierover bel len via 06-10598018. 
Ook kunt u een email  sturen naar info@evadekkers.com. Wij  zul len dan direct 
stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet  meer op de desbetreffende 
si te gebruikt  zal  worden.
3. Heeft  u vragen m.b.t . de privacy van gegevens, lees dan de Privacy Verkla-
r ing door op www.evadekkers.com of  neemt u contact  met ons op via info@
evadekkers.com


