
Algemene voorwaarden 
Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen tussen Alice Kempers Fotografie en 
de Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigin-
gen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook 
na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen 
schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn 
afgeweken. Bij het aanvragen van een opdracht geeft de 
opdrachtgever automatisch aan akkoord te gaan met 
deze voorwaarden. 

Voorwaarden fotosessies  
1.0 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. 
Wanneer er echter een datum gekozen is voor de foto-
sessie, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat 
de fotosessie geboekt. 
1.2 Afzeggen van een geboekte fotosessie dient minstens 
96 uur voor aanvang van de fotosessie te gebeuren en 
alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandig-
heden. Bij latere afzegging en met een door de fotografe 
ongeaccepteerde reden, kan de fotografe ervoor kiezen 
alsnog 50% van het afgesproken tarief  in rekening te 
brengen. 
1.2 Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoses-
sie helaas niet buiten plaatsvinden, ter bescherming van 
de apparatuur van de fotografe. Mocht er sprake zijn van 
hevige regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan zal 
er gekeken moeten worden naar een alternatieve 
(binnen)locatie. De beslissing van de fotografe is hierin 
doorslaggevend. Mocht een alternatieve locatie niet te 
vinden zijn, dan kunnen fotografe en opdrachtgever in 
overleg de fotosessie naar een andere datum verplaatsen 
zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden 
gebracht. 
1.3 De fotografe heeft het recht om alles dat bij een op-
drachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar 
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
1.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum 
1.5 Zolang een fotosessie nog niet betaald is, behoudt de 
fotografe zich het recht de resultaten van de desbetref-
fende opdracht niet te publiceren of te delen met de op-
drachtgever. De opdrachtgever heeft, totdat de betaling 
door de fotografe is ontvangen, geen enkel recht de ge-
maakte beelden te publiceren of te gebruiken op welke 
wijze dan ook. 
1.6 Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn met de 
resultaten van een fotosessie, dan wordt er met de foto-
grafe samen naar een oplossing gekeken. De opdracht-
gever dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het 
resultaat de klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de 
fotografe. Wanneer de fotografe de klachten gegrond 
acht, kan zij ervoor kiezen de fotosessie kosteloos voor 
een tweede keer te laten plaatsvinden. Restitutie en/of 
vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kos-
ten is in geen geval mogelijk. 
1.7 De fotografe is niet aansprakelijk te stellen voor scha-
de aan de opdrachtgever zelf of zijn / haar eigendommen 
ontstaan tijdens een fotosessie. Deelname aan een foto-
sessie is volledig voor eigen risico. Het is in geen geval 
mogelijk om de fotografe (schade)claims op te leggen. 

Voorwaarden voor gebruik en publicatie 
van foto's 
2.0 Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde van 
de fotografe.  
2.1 De opdrachtgever geeft toestemming aan de fotografe 
om de gemaakte foto’s van de opdrachtgever en de ove-
rige familieleden (of andere personen binnen de fotoses-
sie) te gebruiken voor commerciële en zakelijke doelein-
den op internet (blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/e-
book/andere website, etc.), in gratis en betaald drukwerk 
uit eigen beheer (flyers/expositie/producten/boek etc.)  en 
voor alle  

huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van de fotogra-
fe. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding 
of restitutie. 
2.2 De fotografe zal de gemaakte foto’s nooit verkopen 
aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op 
enige wijze door derden commercieel te laten gebruiken, 
zonder toestemming van de opdrachtgever. Tenzij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de op-
drachtgever. 
2.3  Het is niet toegestaan om ontvangen digitale be-
standen (zowel een versie voor webgebruik als bestanden 
in hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een ande-
re bewerking dan aangeleverd door de fotografe. Uitsne-
den, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan. 
Tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met 
de fotografe. 
2.4 Bij aanschaf van de digitale hoge resolutie bestanden 
heeft de opdrachtgever 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 media. Tenzij dit uitdrukkelijk schrif-
telijk is overeengekomen met de fotografe. 
2.5 Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever digitale 
bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder de uit-
drukkelijke toestemming van de fotografe. 
2.6 De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, 
wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de websi-
te of Facebook. 

Fotoproducten 
3.0 Fotoproducten worden pas besteld bij de leverancier 
na ontvangst van de betaling. 
3.1 Na het doorgeven van een fotobestelling en de beta-
ling hiervan, kunnen er geen wijzigingen meer doorgege-
ven worden. Fotoproducten kunnen niet geruild worden, 
noch wordt er geld teruggegeven. 
3.2 Indien fotoafdrukken of andere fotoproducten be-
schadigd of in onjuiste staat ontvangen worden, dient de 
opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan 
de fotografe. Na deze tijd wordt eventuele beschadiging 
of klacht omtrent het product niet meer in behandeling 
genomen. 
3.3 De fotografe werkt met een gekalibreerd beeld-
scherm voor optimale kleurbewerkingen en -correcties. 
De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg 
geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer mi-
nimale kleurverschillen optreden. 
3.4 Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar 
beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s an-
ders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is. 
De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wan-
neer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het 
beeldscherm van de opdrachtgever. De opdrachtgever 
heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, 
terug storting van de betaling of een andere vergoeding. 
3.5 Bij aanschaf van de digitale foto’s in hoge resolutie is 
de fotografe niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren 
wanneer de fotoproducten elders besteld worden. Enkel 
bij bestellingen verwerkt door Alice Kempers Fotografie 
kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegaran-
deerd worden. 
3.6 De naam van de fotografe dient duidelijk bij een ge-
bruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een 
verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te 
worden opgenomen. 
Persoonsgegevens & Privacy 
4.0 Alice Kempers Fotografie zal in geen enkel geval 
persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum, telefoon-
nummer, mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven 
aan derden. 
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