
 
 

© 2020 - Kimberly van den Boogaard • Photography 
 

Algemene voorwaarden 2020. 
 
- Kimberly van den Boogaard (hierna benoemd ‘De fotografe’) kan niet aansprakelijk 
worden gesteld bij lichamelijke of materiële schade tijdens de fotosessies.  
- De fotografe behoudt het recht alle informatie betreft tarieven en algemene 
voorwaarden te allen tijde aan te passen.  
- Bij het boeken van de fotosessie ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.  
  
Foto’s: 
- Opdrachtgever Kimberly van den Boogaard, KvK nummer: 76271226 Kimberly van 
den Boogaard • Photography. 
- Watermerk mag nooit verwijderd worden.  
- Er worden geen RAW-foto’s geleverd. 
- Foto’s zonder watermerk mogen nooit online geplaatst worden, deze zijn uitsluitend 
voor privé gebruik.  
- Foto’s in webversie (met watermerk) mogen online geplaatst worden.  
- Foto’s mogen niet worden bewerkt (ook geen filters). Hier zit veel tijd in en de 
fotografe bewerkt deze in haar eigen persoonlijke stijl. Hieronder valt ook het bijsnijden 
van een foto.  
- De fotografe mag alle foto’s gebruiken voor portfolio doeleinden.  
- Foto's worden na de fotosessie gepresenteerd in een fotoalbum. De klant kan via dit 
album de foto's selecteren die hij/zij graag wil ontvangen. Deze foto's worden altijd 
gepresenteerd met een groot watermerk om schending van auteursrechten te 
voorkomen. 
- Zitten er tijdens de fotosessie meer foto’s tussen dan je in het pakket hebt gekozen, 
dan kunnen deze altijd bij besteld worden.  
- Voor alle nabestellingen gelden tarieven. Nabestellingen zijn €20,- per foto.  
- Het is voor de klant niet toegestaan foto’s door te geven aan andere bedrijven. 
Hiervoor dient altijd toestemming te worden gevraagd.  
- Tijdens de fotosessie bespreken we samen wat voor soort foto’s je het mooiste vindt. 
- Het is verboden om met ‘mijn’ foto’s deel te nemen aan fotowedstrijden. 
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Fotosessies: 
- Voor de fotosessie wordt een afspraak gemaakt die voor beide partijen goed uit 
komt.  
- Bij slecht weer mag de fotosessie door de fotografe worden verplaatst. Dit wordt 
minimaal een dag van tevoren besloten. Er zal in overleg een nieuwe datum worden 
gekozen. 
- Er wordt van je verwacht op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie en tijdstip. 
Kom je later dan 15 minuten op locatie dan gaat dit van de ingeplande tijd af. 
- Kom je niet opdagen op de afgesproken locatie en tijdstip zonder jezelf af te melden, 
dan is dit volledig jouw verantwoordelijkheid. De kosten voor de fotosessie worden dan 
ook niet gerestitueerd.  
- De fotografe komt eventueel op locatie tegen een reiskostenvergoeding. Deze is 
€0,25 per km vanaf postcode 5554 te Valkenswaard.  
 
  
Betaling: 
- Betaling vindt vooraf plaats. Na het plannen van de datum ontvang je binnen 7 dagen 
de factuur. 
- Er worden geen foto’s geleverd, voordat de betaling is ontvangen. 
- Betaling dient vanaf de factuurdatum binnen 14 dagen te worden volbracht. 
- Betaling dient te zijn volbracht voordat de fotosessie plaatsvind. 
- Nadat de betaling heeft plaatsgevonden, is er geen mogelijkheid tot restitutie.   
- Prijzen zijn incl. btw (21%). 
 
** Gratis portfolio opdrachten: 
- Het komt wel eens voor dat de fotografe een oproep plaats om modellen te zoeken 
om haar portfolio uit te breiden. Dit gebeurt gratis (excl. Eventuele reiskosten). 
- De ‘klant’ ontvangt alleen de foto’s die worden gebruikt voor het portfolio, deze foto’s 
zijn MET logo.  
- De ‘klant’ kan de foto’s aanvragen in hoge resolutie zonder logo, dit kost €20,- per 
foto.  
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Privacy: 
‘Kimberly van den Boogaard • Photography’ zal in geen geval persoonlijke gegevens 
(mail, telefoon, adres) doorgeven aan derden of openbaar maken. 
 
 
 


