Algemene voorwaarden
1. Betalingen fotosessie
Het volledige bedrag dient op voorhand overgemaakt te zijn op rekeningnummer ING
IBAN: NL78 INGB 0006000782 ten name van
SMD PHOTOGRAPHY.

2. Wijzigen/Annuleren van een afspraak
Het kan altijd voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan op de afgesproken datum. U dient de fotosessie
maximaal 48 uur van tevoren te annuleren, zodat we samen een nieuwe afspraak kunnen plannen. Ik reken
dan geen extra kosten voor het verzetten van de afspraak.

In geval van annulering van een reeds geboekte fotosessie: u dient 2 dagen voor de dag van aankomst uw
reservering te annuleren. Als u uw reservering niet tijdig annuleert, brengt SMD Photography een bedrag van
50% van de kosten bij u in rekening. Bij het niet afmelden of niet komen opdagen op de dag van de sessie dan
worden de kosten voor 100% aan u doorberekend. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

3. Duur van de fotosessie
Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij de tijd voor u sessie nemen wat kan betekenen dat we iets
uitlopen. Dat is geen probleem. Maar er is uiteraard een grens daarom wordt er voor elk halfuur dat de sessie
(onnodig) uitloopt € 25,- extra in rekening gebracht.

4. Foto’s
De foto’s ontvangt u digitaal binnen 3 weken, tenzij anders gevraagd bijvoorbeeld bij het aanvragen van het
afdrukken van foto’s. Elke pakket heeft een hoeveelheid aantal foto’s, dat zijn de foto’s die u zal ontvangen.
Indien u meer foto’s wenst is dit mogelijk, tegen een supplement voor eigen rekening per aangevraagde foto.

5. Na bestelling
Extra foto’s zijn achteraf na te bestellen, per digitale foto zijn de prijzen verschillend en goedkoper naarmate je
een grotere hoeveelheid afneemt. (Vanaf 4 foto’s)

6. Bestelling van producten
Bij het bestellen van producten (fotoafdrukken, vergrotingen, afdrukken op glas, aluminium, forex, canvas etc.)
dient u er rekening mee te houden dat deze pas besteld worden bij de drukker na ontvangst van de betaling.
Klachten of beschadigingen over de geleverde producten dient u binnen 3 dagen na levering kenbaar te maken
bij SMD Photography.

7. Social media
Wanneer de foto’s op social media geplaatst worden gelieve SMD PHOTOGRAPHY te vermelden/taggen.
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8. Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij Fotograaf SMD Photography.
Alle gemaakte foto’s mogen door SMD Photogrphy gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Denk hierbij
aan de website, portfolio, social media, flyers etc. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. Indien de klant
uitdrukkelijk niet wilt dat de gemaakte foto’s hiervoor gebruikt worden, dan dient dit aangegeven te worden
voorafgaand aan de sessie. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de ontvangen digitale bestanden op
het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Het is niet
toegestaan om bestanden te gebruiken voor bedrijven en/of te publiceren in gedrukte media zonder
toestemming van SMD Photography.

9. Privacy & Persoonsgegevens
SMD Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens van klanten openbaar maken of doorgeven
aan derden.

LET OP:
INDIEN JE EEN FOTOSESSIE BOEKT, GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET BOVENSTAANDE VOORWAARDEN.
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