
 
Algemene voorwaarden Rachel den Boer fotografie 

 
 
Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
- Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld 
in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 
1912, welke met bedoelde fotografische werken op één 
lijn kunnen worden gesteld. 
- Foto: de stoffelijke drager, door de fotograaf aan de 
wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al 
dan 
niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd. 
- Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
 
Toepassing 
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en 
een Wederpartij, ook na het beëindigen van een 
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk 
van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene 
Voorwaarden die door een wederpartij worden 
gehanteerd, worden door de fotograaf uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 
 
Offerte 
- Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeld.  
- De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na 
ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit 
aanbod te herroepen.  
- De offerte verplicht niet tot levering van een deel van 
de prestatie tegen een proportionele prijs.  
- Offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand. 
 
Factuur en betaling  
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum.  
- Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet 
binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is de 
wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% 
verschuldigd over het factuurbedrag. 
- Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op 
welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de 
wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf 
nog niet heeft voldaan.  
 
Boekingen 
- Een bruidsreportage boeken kan via het 
contactformulier op de site, per email of per post. 
- Eventuele reiskosten zijn niet bij het tarief inbegrepen 
en dienen nog apart te worden voldaan. 
- Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de 
totale prijs te voldoen. Betaling van de hiervoor 
genoemde bedragen dienen te zijn voldaan binnen 14 
dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van 
de overeenkomst bij Rachel den Boer fotografie.  
- Het boeken van een bruidsreportage is niet 
vrijblijvend. Wanneer de reservering door de klant wordt 
geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In 
het geval dat Rachel den Boer fotografie door 
overmacht niet in staat is de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren, heeft u recht op teruggave 
van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.  
 
 
 
 
 
 

 
Levering 
- Er wordt geprobeerd om fotoreportages binnen drie 
weken na de betaling af te leveren. (Voor 
bruidsfotografie geldt deze termijn niet.)  
- De fotoreportage van een bruiloft wordt geprobeerd 
binnen acht weken na de betaling af te leveren.  
- De afleverperiode kan afwijken wanneer de fotograaf 
ziek is, of er een familiair noodgeval plaatsvindt. 
- Elke levering, ook een levering van een onderdeel van 
een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk 
worden gefactureerd indien een onderdeel van een 
samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 
 
Promotie 
Rachel den Boer Fotografie is vrij om de gemaakte 
foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van 
haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van 
sociale mediasites (Facebook, Linked-In, Instagram, 
etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij 
schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst. 
 
Bezit/eigendom Beelddragers 
- Foto’s blijven eigendom van de fotograaf.  
- De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de 
eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit 
uit de aard van de overeenkomst blijkt.  
- Tenzij anders is overeengekomen, heeft de 
wederpartij geen recht op overdracht van 
beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, 
of duplicaten daarvan.  
- De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval 
berusten bij de fotograaf en geen enkel gebruik van het 
fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, 
zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan 
aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke 
overeenkomst met de fotograaf dan ook. 
 
Zorg 
De fotograaf doet al het mogelijke om de foto’s met de 
uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het 
onwaarschijnlijke geval dat de foto’s verloren raken, 
worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de 
schuld van de fotograaf, is de fotograaf slechts 
retournering van alle betalingen verschuldigd. 
 
Klachten 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder 
geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan 
de fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf heeft 
het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk 
voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot 
onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. 
 
Tarieven 
Alle op de website van de fotograaf vermelde tarieven 
zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde 
prijzen zijn inclusief btw. 
 
 
Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing. 
 
Deze website dient ter algemene informatievoorziening 
en kan, zonder voorafgaande toestemming of 
aankondiging, gewijzigd worden.


