
 
 

Algemene Voorwaarden van Suzanne Fotografie 

1. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 

• Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan 
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op 
één lijn kunnen worden gesteld. 

• Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW in dit geval Suzanne Fotografie 

• Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 

• Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw 

2. Toepassing  
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen inclusief offertes, 

opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, producten en diensten van Suzanne 

Fotografie. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

2.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.  

3. Vergoeding 
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is het algemeen gehanteerde tarief door 

Suzanne Fotografie van toepassing.  

3.2 Reis- en parkeerkosten worden naar redelijkheid in rekening gebracht bij de Wederpartij, tenzij 

nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij een reisduur van meer als 30 minuten enkele reis zal Suzanne 

Fotografie €10 per half uur in rekening brengen bij de Wederpartij.  

3.3 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.  

4. Factuur en betaling  
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Fotografische werken worden pas 

geleverd zodra de factuur volledig voldaan is. 

4.2 Indien Suzanne Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft 

ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het 

factuurbedrag.  

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of 

meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die 

Suzanne Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

5. Fotoreportage 
5.1. De datum en locatie voor een fotoreportage worden van te voren tussen Suzanne Fotografie en De 

Wederpartij afgesproken. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het uiterlijk en de verzorging van 

zichzelf en/of het dier. Suzanne Fotografie kan meedenken in kledingkeuzes en in geval van een paard 

werken met een fotohalster indien gewenst. 

5.2 Suzanne Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele 

schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage. Wanneer men in situaties terecht komt met risico’s is dit altijd 

op eigen verantwoording en inzicht. 

5.3 De Wederpartij kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. Suzanne Fotografie zal in overleg 

dit proberen te realiseren. Echter is Suzanne Fotografie afhankelijk van externe factoren tijdens het 

fotograferen zoals de locatie en de weersomstandigheden waardoor niet alle wensen gehonoreerd kunnen 

worden. 

6. Annulering 
6.1 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht of mist) mag de fotoreportage worden verzet door 

Suzanne Fotografie of de Wederpartij. Dit geldt ook voor zwaarwegende redenen zoals ziekte van 

Suzanne Fotografie, de Wederpartij of diens dier. Zowel Suzanne Fotografie als de Wederpartij zullen 

inspanningen verrichten om op korte termijn tot een nieuwe datum te komen. 



 
 

6.2 Annuleringen voor fotoreportages kunnen tot 72 uur voorafgaand aan de fotoreportage kosteloos. 

Hierna zal 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht worden.  

6.3 Bij bruidsreportages wordt een aanbetaling van 15% van het totaalbedrag gefactureerd. In geval van 

annulering of wijziging van trouwdatum door wederpartij, stemt de wederpartij in dat de aanbetaling niet 

zal worden terug betaald aan de Wederpartij. Bij verschuiving van de datum zal Suzanne Fotografie 

inspanningen verrichten hierbij aanwezig te zijn. Wanneer de bruiloft een maand vooraf eerder 

gecommuniceerde datum wordt geannuleerd of gewijzigd van datum zal er 50% van de eerder 

afgesproken totaalprijs worden gefactureerd.  

6.3 . Het fotografische werk is voor de Wederpartij persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld 

niet mogelijk.  

7. Levering 
7.1 Na iedere reportage wordt door Suzanne Fotografie een selectie gemaakt van de naar haar inzicht 

beste foto’s, deze zullen door Suzanne Fotografie worden bewerkt in de stijl passend bij Suzanne 

Fotografie. Suzanne Fotografie doet dit naar eigen inzicht en beoordeelt welke foto’s geschikt zijn om te 

tonen aan de Wederpartij. U kunt geen beroep doen op eventuele overige foto’s. 

7.2 De digitale foto’s worden in regel binnen 21 dagen in .JPEG formaat verstrekt door Suzanne Fotografie 

aan de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij bruiloften is deze termijn verlengd naar 

42 dagen gezien de omvang van de opdracht.  

7.3 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide 

partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 

7.4 Levering van fysieke fotoproducten (als fotoafdrukken, albums e.d.) kunnen binnen 6 maanden na de 

reportage worden bijbesteld. De levertijd wordt door Suzanne Fotografie naar de Wederpartij 

gecommuniceerd. 

7.5 In het onwaarschijnlijke geval dat de afbeeldingen verloren gaan, niet te materialiseren zijn of er totaal 

fotografische tekortkoming is, te wijten aan oorzaken buiten de macht van de fotograaf, zal de 

aansprakelijkheid van de fotograaf worden beperkt tot enkel de volledige terugbetaling van alle betaalde 

gelden. De fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. 

8. Publicatie 
8.1 Het Fotografisch Werk mag door Suzanne Fotografie worden gebruikt naar eigen inzicht op social 

media, website, portfolio, fora  of in het kader van een vakwedstrijd. Suzanne Fotografie zal vooraf u 

vragen naar naamsvermeldingen op social media. 

8.2 De Wederpartij en eventuele derden dienen altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij 

publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de wederpartij 

zelf is niet toegestaan. Het is voor de Wederpartij niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere 

(commerciële) bedrijven zonder toestemming. 

9. Klachten 
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen 
na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Suzanne Fotografie te worden 
medegedeeld. Suzanne Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor 
afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

10. Auteursrecht 
10.1Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Suzanne Fotografie. 

10.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk 

op het auteursrecht van de Fotograaf.  

10.3 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de 

Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig 

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op 

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten). 


