
ALGEMENE VOORWAARDEN EVI VAES PHOTOGRAPHY

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Evi Vaes 
Photography en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke 
overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en 
uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Boeking en annulering
2.1 Het reserveren / boeken van een fotografische dienst kan telefonisch, per e-mail en via social media.
2.2 Aanvragen zijn altijd vrijblijvend.
2.3 De Wederpartij ontvangt per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak, de benodigde 
(betalings)informatie en overige stukken (privacyverklaring en algemene voorwaarden)
2.4 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien Evi Vaes Photography het 
verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke 
rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
2.5 Na de fotografische dienst ontvangt de Wederpartij de digitale fotobestanden binnen maximum een 
maand, echter altijd pas na ontvangst van betaling op rekening van Evi Vaes Photography.
2.6 Indien Evi Vaes Photography door ernstige oorzaken niet in staat is gemaakte afspraken na te 
komen, zal zij haar uiterste best doen om vervanging te regelen. Hier kunnen extra kosten aan 
verbonden zijn.
2.7 Indien de afspraak niet of niet op tijd wordt geannuleerd of als er sprake is van een 'niet komen 
opdagen', is Evi Vaes Photography gerechtigd de (verwachte) kosten van de fotografische dienst door te 
rekenen aan de Wederpartij.                                                                                                              
2.8 Foto's en video's gemaakt door Evi Vaes Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op
website, blog, facebook of andere sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve Evi Vaes Photography 
hiervan op de hoogte te brengen.                                                                                                       
2.9 Evi Vaes Photography heeft gemakkelijke kledij aan om voor de Wederpartij een zo mooi mogelijke 
herinnering te kunnen vastleggen. Evi Vaes Photography verkleedt zich in geen enkel geval.

3. Bestanden, selectie en bewerking
3.1 Uit iedere fotografische dienst zal Evi Vaes Photography de naar haar inzicht beste foto’s selecteren 
en bewerken vóór deze aan de Wederpartij worden geleverd. Foto’s die niet voldoen aan de eisen van Evi
Vaes Photography zullen niet aan de Wederpartij getoond worden. Op deze foto’s kan de Wederpartij 
geen aanspraak maken.
3.2 Specifieke wensen dienen voorafgaand kenbaar gemaakt te worden. Evi Vaes Photography 
beoordeelt of deze wensen uitvoerbaar zijn.
3.3 De foto’s worden digitaal in hoge resolutie verstuurd per e-mail (WeTransfer), mits anders 
overeengekomen. Bij een huwelijksreportage krijgt U een USB met de foto's.                                     
3.4 Evi Vaes Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn 
afgedrukt bij derde partijen. 
3.5 Na aflevering van de fotobestanden zal Evi Vaes Photography deze maximaal 1 jaar bewaren.
3.6 De Wederpartij is niet gerechtigd het beeldmateriaal zonder toestemming van Evi Vaes Photography 
te verstrekken aan derden of te verhandelen.
3.7 De Wederpartij mag in geen geval een verandering aanbrengen op de door Evi Vaes Photography 
geleverde foto’s.

4. Klachten, aansprakelijkheid, gebruik en verantwoordelijkheid
4.1 Klachten betreffende het door Evi Vaes Photography geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen 
schriftelijk aan Evi Vaes Photography kenbaar gemaakt te worden.
4.2 Restitutie is niet mogelijk, in overleg wordt er naar een passende oplossing gezocht.
4.3 Evi Vaes Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is 
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de 
Wederpartij, om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij.
4.4 De Wederpartij is tijdens het uitvoeren van de fotografische dienst verantwoordelijk voor zijn of haar 
eigendommen en welzijn. Evi Vaes Photography kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
4.5 Evi Vaes Photography is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de Wederpartij is ontstaan, 
tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld of opzet door Evi Vaes Photography.
4.6 Wanneer er door de klant schade is ontstaan aan apparatuur of uitrusting van Evi Vaes Photography, 
wordt het schadebedrag aan de Wederpartij doorbelast.
4.7 Zowel Evi Vaes Photography als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te 
beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.



5. Auteursrechten en verzuim
5.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Evi Vaes Photography.
5.2 Op de aan de Wederpartij geleverde foto’s berusten altijd de auteursrechten van Evi Vaes 
Photography. De Wederpartij koopt digitale fotobestanden, afdrukken of andere fotoproducten, nooit de 
rechten op de foto.
5.3 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk 
op het auteursrecht van Evi Vaes Photography. Bij inbreuk komt Evi Vaes Photography 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).
5.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of 
meer van zijn of haar verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle 
kosten die Evi Vaes Photography ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de 
Wederpartij. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang 
de Wederpartij enige uitstaande factuur van Evi Vaes Photography nog niet heeft voldaan.
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