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Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden.
Fotoshoots
De klant en de fotograaf kiezen in onderling overleg de tijd en de locatie van de fotosessie.
Om de afspraak voor een fotoshoot vast te leggen, dient 50% van het te betalen bedrag te
worden aanbetaald.
Indien door klant en de fotografe samen wordt besloten om de afspraak te verplaatsen
vanwege het slechte weer, dient er binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te
worden.
Als de klant de afspraak annuleert binnen 5 werkdagen voor de fotoshoot wordt er 50% van
de fotoshoot in rekening gebracht. In geval van ziekte of andere verzwarende
omstandigheden is het mogelijk om de afspraak kosteloos te verzetten.
Mocht door een of andere reden het onmogelijk zijn dat de fotograaf op de gemaakte
afspraak aanwezig kan zijn door ziekte, ongeval of technische storing aan apparatuur of
overmacht zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak worden ingepland.
Betalingen
De klant dient de facturen van Nadine Fiedler Fotografie te contoleren op eventuele
onjuisheden, alvorens deze betaald worden.
De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Voor bestellingen
van fotoproducten is dit 7 dagen.
De eerste factuur (50 % van het te betalen bedrag van de fotoshoot) wordt direct verstuurd
aan de klant na het maken van de afspraak. De tweede factuur (de resterende 50% van de
fotoshoot) wordt na fotoshoot aan de klant verstuurd of kan contant worden voldaan aan
Nadine Fiedler Fotografie op de dag van de fotoshoot. De foto's worden pas bewerkt zodra
de laatste betaling ontvangen is.
Fotoproducten
Fotoproducten (Fotoalbums, afdrukken, canvassen etc) worden pas besteld bij de
leverancier na ontvangst van de betaling.
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Na het doorgeven van de bestelling van fotoproducten en de betaling hiervan, kunnen er
geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Fotoproducten kunnen niet geruild worden,
noch wordt er geld teruggegeven.
Nadine Fiedler Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor
optimale kleurbewerkingen en correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met
grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen
optreden.
Het kan zijn dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto's
anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
Nadine Fiedler Fotografie is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct
afwijkt van de kleurweergaven op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval
ook geen recht op een nieuw product of teruggave van de betaling of een andere
vergoeding.
Indien de klant fotoproducten elders besteld is Nadine Fiedler Fotografie niet
verantwoordelijk voor afwijkende kleuren. Enkel bij bestellingen verwerkt door Nadine Fiedler
Fotografie kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.
Workshops
Na inschrijving dient het volledige bedrag van de workshop betaald te worden. Alleen na de
volledige betaling is een plek in de workshop bevestigd.
Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Nadine Fiedler fotografie ten alle tijde het recht om de
workshop te annuleren. Aangemelde deelnemers zullen hier uiterlijk twee
weken voor aanvang van de betreffende workshop geïnformeerd worden. Reeds ontvangen
betalingen zullen volledig worden teruggestort.
In geval van annulering van deelname aan een workshop binnen 7 dagen zal 50% van de
kosten van de workshop aan de klant in rekening worden gebracht.
Indien de workshop geannuleerd moet worden in het geval van ziekte van de fotografe of
door overmacht de workshop niet verzorgd kan worden, krijgen alle deelnemers de reeds
gedane betaling volledig teruggestort.
Nadine Fiedler Fotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
persoonlijk letsel of schade/diefstal/verlies van eigendommen van de deelnemers gedurende
de workshop.
De uitgedeelde hand-outs tijdens de workshop aan deelnemers dienen alleen voor eigen
gebruik van de deelnemer en niet online gepubliceerd te worden of op andere wijze te
verspreiden.
De deelnemer geeft toestemming aan Nadine Fiedler Fotografie dat eventuele foto's die
tijdens de workshop gemaakt worden online gepubliceerd mogen worden en gebruikt mogen
worden voor
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commerciële doeleinden op internet zoals blog, portfolio, social media, drukwerk en flyers.
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Auteursrecht van de foto's
Het auteursrecht van de foto's is ten alle tijden van Nadine Fiedler Fotografie.
De klant geeft toestemming aan Nadine Fiedler Fotografie om de gemaakt foto's van de klant
en overige familieleden te gebruiken voor commerciele doeleinden op internet, zoals blog,
portfolio, social media, drukwerk en flyers. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of
restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat gemaakte foto's van hem/haar of van leden van
gezin/familie worden gebruikt voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan
dient de klant dit "vooraf" kenbaar te maken aan Nadine Fiedler Fotografie.
Nadine Fiedler Fotografie zal de gemaakte foto's nooit verkopen aan een ander bedrijf of
toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder
toestemming van de klant.
Het is niet toegestaan om de ontvangen digitale bestanden op DVD (zowel de lage als hoge
resolutie bestanden) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is
aangeleverd door Nadine Fiedler Fotografie.
Nadine Fiedler Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto's
door derden, wanneer foto's bijvoorbeeld gekopieerd zijn van facebook of website.
Het insturen van digitale bestanden door de klant voor fotowedstrijden is niet toegestaan,
zonder toestemming van Nadine Fiedler Fotografie.
Privacy & Persoonsgegevens
Nadine Fiedler Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres,
geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen etc opgenbaar maken of doorgeven aan
derden.
Bovenstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op:
- Fotoshoots
- Betalingen
- Fotoproducten
- Cadeaubonnen
- Workshops
- Autersrecht
- Privacy & Persoonsgegevens
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