P H O T O G R A P H Y

Algemene Voorwaarden

Alles wat je moet weten voordat je een fotoshoot boekt.

Algemene Voorwaarden
Paula Conraads Photography

www. paulaconraads.com | info@paulaconraads.com
KVK: 82933707 | +31 636 263 955
1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal, zowel foto’s al grafische
onderdelen, van en alle opdrachten uitgevoerd door Paula Conraads Photography. Bij het
boeken van een fotoshoot of een andere opdracht geeft u automatisch, stilzwijgend, aan
akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te
maken aan de fotograaf/grafisch ontwerpster, voor het definitief bespreken van de
betreffende fotoshoot, grafische opdracht of een andere vorm van dienst aangeboden door
Paula Conraads Photography. Wanneer de fotograaf/grafisch ontwerpster uw bezwaar
gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.
1.3 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door Paula Conraads Photography
worden aangepast. Download daarom deze elke keer opnieuw voordat u een fotoshoot boekt.

2.0 Boekingen
2.1 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een concrete afspraken zijn gemaakt (lees: minimaal een datum bepaald, of de vorm van grafisch ontwerp
besproken) voor de fotoshoot of grafische opdracht, staat deze geboekt.
2.2 Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten (€0.20/km vanaf 6065BH Montfort) en
exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Er zal geen btw worden gerekend over opdrachten
aangezien Paula Conraads Photography vrijstelling heeft van btw onder zo genoemde ‘Keline
Ondernemers Regeling’.
2.3 Nadat een opdracht is geboekt is annulering niet meer mogelijk. Indien de klant ervoor
kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht
door Paula Conraads Photography.
2.4 Het (succesvolle) verloop en resultaat van een fotoshoot hangt af van verschillende
omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de voorbereidingen van de opdrachtgever, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf, en in het geval
van dieren, de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotograaf stuurt vooraf een bestand
met tips ter voorbereiding, welke u niet verplicht bent door te nemen en/of op te volgen, maar
welke wel bij kunnen dragen aan een beter verloop van de fotoshoot.
2.5 Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, om goede kwaliteit van de foto’s te kunnen garanderen en de gebruikte apparatuur
te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw (afhankelijk van de situatie),
onweer of storm, dan kan de fotoshoots helaas niet plaatsvinden. In dit geval zullen Paula
Conraads Photography en opdrachtgever in overleg de fotoshoot naar een andere datum
verplaatsen, zonder extra kosten. De beslissing van Paula Conraads Photography is hierin
doorslaggevend en zal uiterlijk 12 uur voor de geplande afspraak worden gecommuniceerd.

2.6 Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoshoot of andere
opdracht, dan wordt er met de fotograaf/vormgeefster samen naar een oplossing gekeken.
U dient volgens wet 6.1 binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten
schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf/vormgeefster. Wanneer Paula Conraads Photography uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen binnen redelijke termijn het werk
wat niet voldoet aan de verwachtingen opnieuw te leveren of te herstellen.
2.7 Vanwege de persoonlijkheid van elke afzonderlijke opdracht is restitutie van geld en/of
vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten in geen geval mogelijk.
2.8 Bij niet op komen dagen dient u het volledige bedrag te betalen (incl. gemaakte reiskosten).

3.0 Betaling
3.1 De betalingstermijn van uw opdracht is 7 dagen nadat concrete plannen gemaakt zijn
(lees: datum of andere details van de opdracht afgesproken), tenzij anders overeengekomen.
Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro. Is het bedrag 30 dagen na
boekingsdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen
en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan
voor uw rekening.
3.2 Zolang de betaling van een opdracht nog niet voldaan is, behoudt Paula Conraads
Photography zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of
te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door
Paula Conraads Photography, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of
gebruiken op welke wijze dan ook.

4.0 Aansprakelijkheid
4.1 U bent tijdens de fotoshoot of plaatselijke opdracht in andere vormen door Paula
Conraads Photography zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele manier te
verhalen op Paula Conraads Photography
.
4.2 Het is in geen geval mogelijk om Paula Conraads Photography (schade)claims op te
leggen.
4.3 Deelname aan een fotoreportage is geheel op uw eigen risico.

5.0 Auteursrecht & Publicatie
5.1 Auteursrechten (en alle andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf en
grafische vormgever toegeschreven worden) van alle opdrachten blijven ten alle tijden in het
bezit van Paula Conraads Photography. Op alle door Paula Conraads Photography gemaakte
beelden en geschreven teksten rust auteursrecht.
5.2 Het is nooit toegestaan beelden te vermeerderen en/of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paula Conraads Photography. Ook digitale bestanden
zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn dus enkel voor eigen gebruik en niet bedoeld voor
publicatie. Indien u beelden wilt gebruiken en/of publiceren, moet u hiervoor altijd
voorafgaande vragen voor schriftelijke toestemming door Paula Conraads Photography.

5.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen
privégebruik door de opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met
Paula Conraads Photography. Bij boeking van een fotoshoot is het toegestaan uw digitale
foto’s in webformaat (1000x1000 pixels of kleiner, voorzien van een logo, tenzij specifiek anders overeengekomen) te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen, eigen domeinen
of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding.
5.4 Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen, eigen domeinen of forums is
enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Paula Conraads Photography. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent Paula Conraads Photography andere tarieven dan voor particulier gebruik.
5.5 Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van Paula Conraads Photography af, tenzij
specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop
van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in
deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.
5.6 Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto’s te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene
voorwaarden, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt
ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken, schilderen of aanpassen van de foto op
enige wijze. Ook hiervoor dient vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraag bij Paula
Conraads Photography.
5.7 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als
u bijvoorbeeld uw dier of bedrijf verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend
recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden
en publicaties. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is
dan ook niet toegestaan.
5.8 Als houder van het auteursrecht heeft Paula Conraads Photography het recht de beelden
genomen of gemaakt tijdens een opdracht te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken,
verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Paula Conraads Photography is niet verplicht dit te melden maar zal in
dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.
5.9 Ieder gebruik van de door Paula Conraads PHotography gemaakte beelden anders dan
beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt Paula Conraads
Photography, na waarschuwing, een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke
vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.
5.10 Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat Paula Conraads Photography
maker van het beeld is. Door middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door
de vermelding: ‘Foto: www.paulaconraads.com’ ofwel ‘Foto: Paula Conraads Photography’.

6.0 Digitale bestanden
6.1 Digitale bestanden (beelden) kunnen in verschillende formaten geleverd worden. In de
algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.

6.2 Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan
beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als
inbreuk op het auteursrecht. Voor enige ander gebruik van de beelden dan beschreven in de
algemene voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken. Bij inbreuk op het auteursrecht worden eerder genoemde maatregelen getroffen.
6.3 Digitale bestanden in zogenoemd ‘webformaat’, doorgaans geleverd op 1000x1000 pixels
of kleiner, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
U heeft wel, tenzij anders overeengekomen, toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social media profielen of forums online, onder voorwaarde dat het logo duidelijk
zichtbaar is. De resolutie van deze bestanden is niet geschikt voor het (laten) afdrukken en/
of uitvergroten van deze beelden. Deze bestanden zijn in het beeld voorzien van de ‘digitale
handtekening’ ofwel het watermerk van Paula Conraads Photography. Onder geen voorwaarden mag dit watermerk verwijderd worden, mag de foto bijgesneden of bewerkt worden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paula Conraads Photography. Bij publicatie dient de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander
gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
6.4 Digitale bestanden in zogenoemd ‘printformaat’ of ‘hoge resolutie’ (doorgaans een digitaal
bestand groter dan 2000x3000 pixels) zijn geschikt om af te (laten) drukken enkel en alleen
bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met Paula
Conraads Photography Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de
foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op
geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden. Enig ander
gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
6.5 Indien u beeldmateriaal van Paula Conraads Photography wilt gebruiken voor publicaties
van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Paula Conraads. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

7.0 Privacyverklaring
Paula Conraads Photography, gevestigd aan Kampsweg 78, 6271PD Gulpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
7.1 Paula Conraads Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die Paula Conraads Photography verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld een contactformulier in te
vullen.

7.2 Paula Conraads Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
7.3 Paula Conraads Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
7.4 Paula Conraads Photography gebruikt alleen technische, functionele en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die Paula Conraads Photography gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Paula Conraads
Photography hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

