
Algemene Voorwaarden
KEIJK. fotografie geeft geen garantie op het maken van specifieke beelden. Het resultaat is een combinatie van locatie,
weer en styling.
De shoot wordt bij slecht weer, ziekte of een andere geldige reden verplaatst in overleg met de fotograaf. Wanneer de
shoot zonder geldige reden verplaatst dient te worden, kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. 
Wanneer de shoot zonder geldige reden eerder dan 2 weken van tevoren wordt geannuleerd, dient 50% van het
bedrag betaald te worden. 
Alle foto’s worden in hoge JPEG-kwaliteit middels een online galerij geleverd. In geen geval worden de originele RAW-
bestanden toegestuurd. 
Bij het boeken van een shoot bij KEIJK. fotografie kiest u voor de persoonlijke bewerkingsstijl, zichtbaar op social media
en de website. De foto’s worden niet in andere kleurstijlen bewerkt. 
De foto’s mogen voor privédoeleinden gebruikt worden, gedeeld worden op persoonlijke social media en afgedrukt
worden. Wanneer u de foto’s voor commerciële doeleinden of voor deelnames aan wedstrijden wilt gebruiken, dient dit
overlegd te worden met KEIJK. fotografie. 
De rechten van de foto’s blijven altijd eigendom van KEIJK. fotografie. 
Bij inbreuk op het auteursrecht 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).
Bij het openbaar delen van de beelden dient ten allen tijden naamsvermelding of een tag met KEIJK. fotografie gebruikt
te worden. 
Wanneer de foto’s door u zelf afgedrukt worden, is KEIJK. fotografie niet verantwoordelijk voor het resultaat of de
kleuren na afdruk. 
Verder dan 20 minuten rijden vanaf Cadzand of De Uithof in Utrecht wordt €0,19 gerekend per gereden Km. 
De levertijd van de foto’s bedraagt 2-4 weken. 
Een fotoshoot is inclusief het retoucheren/kleine aanpassingen via photoshop van 10 foto’s. Bij meerdere aanpassingen
wordt een extra tarief berekend. 
Eventuele aanpassingen aan de foto’s dienen binnen een termijn van één maand aangegeven te worden, wanneer dit
na dit termijn valt kunnen hier kosten voor berekend worden. 
KEIJK. fotografie is niet aansprakelijk voor de gekozen omgeving van de fotoshoot. 
KEIJK. fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan kleding of attributen. 
KEIJK. fotografie mag alle foto’s gebruiken voor deelname aan eventuele fotografie gerelateerde wedstrijden. 

Na het kennismakingsgesprek dient een aanbetaling van €200,- gedaan te worden. 
De eindfactuur wordt verstuurd samen met de preview, de gehele serie wordt verstuurd na betaling van de volledige
factuur. 
De offerte is gebaseerd op aantal uren fotografie, wanneer de dag zelf uitloopt, worden de extra uren hierop door
gerekend. 
Bij annulering van de bruiloft tot 4 maanden van tevoren wordt enkel de aanbetaling in rekening gebracht, bij
annulering tot een maand van tevoren wordt 50% van de offerte in rekening gebracht, tenzij er een geldige reden is
(zoals een overlijden). 
De levertijd van bruiloft foto’s bedraagt 1-3 maanden. 
De keuze van de foto’s voor het fotoalbum, wanneer deze in het gekozen pakket zitten, bedraagt 1 maand. Wanneer
hier meer tijd voor nodig is, dient dit overlegd de worden met de fotograaf. 

Extra voorwaarden geldend voor bruiloft fotografie 


