
Algemene voorwaarden

Naam onderneming : Zalmiy Paeez Fotografie
Telefoon  : +31(6)19440499
Email   : info@zalmiypaeez.nl
Website  : www.zalmiypaeez.nl
Kvk nummer  : 61549975
BTW nummer  : NL232813401B01
Bankrekening  : NL 27 INGB 0006 6135 76

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten 
tussen fotograaf en wederpartij en hebben betrekking op:

 1. Auteursrecht en portretrecht
 2. Privacy van persoonsgegevens
 3. Offerte, opdracht, factuur en betaling
 4. Levering

Begrippen:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 AW.
Fotograaf: zoals bedoeld in artikel. 6:231 BW.
Wederpartij: zoals bedoel in artikel. 6:231 BW.
Gebruik: zoals bedoeld in artikel 1, 12 en 13 AW.

1. Auteursrecht en portretrecht

 1.1. Het auteursrecht op het fotografisch werk berust te allen tijde bij de fotograaf
 1.2. Voor publicatie, in welke vorm dan ook, heeft de wederpartij schriftelijke toestemming  
  van de fotograaf nodig
 1.3. Bij publicatie is de wederpartij verplicht tot naamsvermelding van de fotograaf
 1.4. Publicatie van fotografisch werk op internet voor persoonlijke, niet-commerciële doelein- 
  den is toegestaan, mits beperkt tot een maximale afmeting van 800 x 600 pixels
 1.5. Het is niet toegestaan om fotografisch werk te bewerken of uit te snijden anders dan door  
  de fotograaf geleverd 
 1.6. De wederpartij verklaart dat alle geportretteerden Zalmiy Paeez Fotografie vrijwaren van  
  aanspraak op portretrecht
 1.7. De wederpartij geeft toestemming voor het gebruik van fotomateriaal voor promotionele  
  en commerciële activiteiten van de fotograaf Zalmiy Paeez zonder hiervoor vergoeding te  
  vragen
 1.8. Indien wederpartij bezwaar heeft tegen het gebruik van de fotomateriaal voor 
  promotionele en commerciële activiteiten van de fotograaf, dient dit voorafgaand aan de  
  overeenkomst aan de fotograaf kenbaar gemaakt te worden
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 1.9. De fotograaf zal fotografisch werk dat in opdracht van wederpartij tot stand is gekomen  
  nooit verkopen of derden de toestemming geven voor publicatie en gebruik
 1.10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van fotografische werken   
  door derden

2. Privacy van persoonsgegevens

 2.1. De fotograaf zal zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van wederpartij en deze in   
  geen geval openbaar maken of aan derden doorgeven
 2.2. Adresgegevens zullen alleen gebruikt worden voor correspondentie en promotiedoel-
  einden van Zalmiy Paeez Fotografie, tenzij wederpartij expliciet aangeeft daar geen   
  prijs op te stellen

3.	 Offerte,	opdracht,	factuur	en	betaling

 3.1. Voor alle opdrachten wordt door Zalmiy Paeez Fotografie een offerte opgesteld en door  
  wederpartij schriftelijk bevestigd
 3.2. Op basis van overeengekomen offerte voor een fotoshoot stelt Zalmiy Paeez Fotografie  
  de factuur op, die binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk twee weken vooraf 
  gaand aan de fotoshoot dient te worden voldaan
 3.3. De opdracht voor een fotosessie is definitief als de wederpartij het factuurbedrag volledig  
  heeft voldaan
 3.4. In het geval van annulering van een afspraak kan de wederpartij eenmalig een nieuwe   
  afspraak inplannen
 3.5. Indien de wederpartij niet binnen een periode van twee weken na annulering contact   
           opneemt voor een nieuwe afspraak, of wanneer dit herhaaldelijk voorkomt, wordt dit 
  gezien als annulering van de opdracht en heeft de wederpartij geen recht op restitutie
 3.6. Afdrukken dienen bij bestelling volledig betaald te worden. Pas na betaling wordt   
                de bestelling als bevestigd beschouwd en bij derden geplaatst. Wijzigen, ruilen of 
  annuleren is na bestelling niet meer mogelijk

4. Levering

 4.1. Digitale beelden worden via een online transfer of op een drager (USB stick) aan de   
                              wederpartij geleverd
 4.2. De grootte van de bestanden is afhankelijk van de afspraken tussen fotograaf en de           
                              wederpartij
 4.3. De overdracht van het fotografisch werk vindt plaats op het vestigingsadres van de 
  fotograaf, tenzij de wederpartij anders wenst
 4.4. Eventuele verzendkosten komen ten laste van de wederpartij
 4.5. De wederpartij dient binnen twee dagen na levering onjuistheden of onvolkomenheden  
  schriftelijk aan de fotograaf te melden.
 4.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor transportschade, diefstal en andere schade aan het  
  fotografisch werk, ontstaan door derden
 


