Algemene Voorwaarden KL!K
Artikel 1. Definities
I n deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. O fferte: al le aanbied ingen van fotograaf aan
(rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst
aan te gaan.
2. O vereenkomst: de o vereen komst van opdracht tussen
Fotograaf en O pdrachtgever .
3. O pdracht: de dienst of het prod uct dat door d e fotograaf
geleverd zal worden
4. Fotograaf: KL!K, KvK 654 17 518, te vens gebruik er van
deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. O pdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee
fotograaf de overeenk omst gesloten hee ft, tev ens de
aanvaarder van deze algemen e voorwaarden.
6. Annuleren: beë indig ing of ontbinding van de
overeenkoms t.
7. Schrifte lij k: el ektron ische c ommunicatie zoa ls e -mai l, mit s
de identite it van de afzender en de authentic ite it van de
communicati e voldo end e vasts taat. De bewijslast betreffend e
ontvangst van e lek tronisc he c ommunicatie ligt te a llen t ijde
bij opdrachtgever.
8. Gebruik: vervee lvoud igen e n/of openbaar maken in de zi n
van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912
Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarde n zijn van toepass ing op alle
rechtsbetrekk ingen tusse n fot ograaf en opdrachtgever,
alsmede op alle o ffertes, aanb iedingen en o vereenkoms ten.
2. Bepali ngen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever
die afwijken van , of niet voor komen in, deze algeme n e
voorwaarden zijn voor fotogra af slechts bi ndend indien en
voor zover deze door fotograa f uitdrukke lij k en schrift el ijk
zijn aanvaard.
Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of
prijslijst .
2. Tenzij anders overeengeko men, verlie st het aanbod haar
geldigheid 3 0 dagen na de datum van verzending door de
fotograaf.
3. Prijsopgaven in aanbiedinge n en offertes kunne n
wijzigingen ondergaan door (o nvoorzien e) verandering in de
werkzaamheden of prijsstijgi n g van de grondstoffen.
Fotograaf zal opdrachtgever h iervan zo spoedig mogel ijk op
de hoogte stel len.
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. O pdrachtgever dient het aanbod explic iet en schrif tel ijk t e
aanvaarden. I ndien opdrachtgever dit nalaat , maar er
desondanks mee inst emt, of a lthans die indruk wekt, dat
fotograaf werk verricht in he t kader van de overeenkoms t,
dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te
weigeren indien na aan vaardi ng nieuwe informa ti e
beschikbaar kom t die u itv oeri ng voor fotograaf
onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de over eenkomst sl echts met
wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in
dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst v erschuld igde
prijs aan te passen .
Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel geper sonal iseerde cadeaubonnen
aan.
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar vo or het
herroepingsrecht en kunne n niet retour gezonden worden.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na
uitgift edatum . H ierna verva lt de waarde van de cadeaubon.
4. O verwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de
bon ingele verd wordt voor een ander type en goedkopere
fotoshoot dan v ermeld) wordt niet terugbetaald bij
inle vering van de bon.
Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen
en in overeen stemming met de eisen van goed va kmanscha p
uitvo eren, in de stij l waarin f otograaf gebruikel ijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en z al naar beste kunnen hande le n
in de gegeven en bestaande o mstandigheden tijdens de
fotoshoot e n/of reportage. O pdrachtgever verplich t zich de

omstandigheden voor fot ograaf zo gunstig mogelij k te make n
en waar nodig maatregelen t e treffen, waaronder, doch niet
uitsl uite nd, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelij k
gehanteerde stijl , waarbij een globale beeldopt imal isat ie
wordt toegepast op onder meer licht, k leur, con trast en
uitsnede. H ierbij za l door foto graaf slechts en ige
nabewerking plaatsv inden om bestaande elementen in de
foto te verwijderen of te verm inderen, waaronder, doch niet
uitsl uite nd begrepen het wegwerken of verminderen
van storende element en in d e omgeving e n zaken va n
tijdel ijke aard. Nabewerking h ierbuiten is enke l na over leg
met fotograaf en kan extra ko sten met zich meebrengen.
4. O pdrachtgever is gehouden al datgene te doen en late n
wat redelijkerwijs nodig en w ensel ijk is om een t ijdige en
juiste ui tvoer in g van de opdracht mogelijk te mak en.
Artikel 7. Ontwerp
1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht , kunde en st ijl van
fotograaf ontworpen.
2. H et eerste ontwerp van een fotoalbum zal binn en 4 weke n
nadat foto sele ctie is gemaakt , digitaal voorgelegd worden.
3. O pdr achtgever heeft na ont vangst van de beelddrager met
fotobestanden, max imaal 4 w eken de tijd een sel ecti e foto’ s
voor het fotoboe k aan fotogra af door te geven. Na deze
periode zal fotograaf zonder o verleg een se lect ie maken.
4. O pdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenhe id
wijzigingen i n het ontwerp aan te laten brengen. Een grote r
aantal wijzig ingen en/of wijz i gingen op een later tijdst ip,
zijn enke l tegen betal ing mogelijk .
5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fot ograaf een
nieuw ontwerp voor aan opdrachtg ever.
6. Fotograaf laat fot oboeken niet eerder drukken dan
opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond
is, kan n iet meer afgezien wor den van afname van het boek.
Artikel 8. Levering
1. Fotograaf hanteert , tenzij a nders overeengekomen, s lecht s
geschatte le vertijden.
2. O nline presentatie van foto shoots kenn en een geschatte
levert ijd van 21 dagen, tenz ij anders overeengekomen.
3. O nline presentatie van bruil often kenne n een geschatte
levert ijd van 6 weken, tenz ij anders overeengekomen
4. De online presentat ie blijf t 1 maand gratis beschikbaar.
Deze periode kan tegen betal i ng per verlengd worden.
5. I n de periode waarin de online pre sentat ie beschi kbaar is
bestaat voor opdrachtgever de mogelijkhe id producten te
bestell en via de on lin e galler y of bij fotograaf.
6. Vanaf het moment dat foto’s onlin e beschi kbaar zijn heef t
opdrachtgever 1 maal de mogelijk heid om binnen 14 dagen
aan te geven welke fo to’s opd rachtgever mede in zwart/wit
wil ontvange n.
7. Fotoboeken worden, tenzij anders overeenge komen, 8
weken na betaling v an de fact uur geleverd. Levert ermijn ka n
afhanke lijk z ijn van het gekoz en materiaal.
8. Digitale fotobe standen worden uiterl ijk v ier weken nadat
ze onlin e beschi kbaar zijn gesteld, teve ns in jpg -formaat op
DVD aan opdrachtgever gel ev erd.
9. Fotograaf maakt vooraf mel ding van producten met een
langere lev ertijd. De geschatt e levert ijd van deze producten
worden aan opdrachtgever per e -mail gecommuniceerd.
10. Levering gesch iedt niet eer der dan de betaling voor de
betreffende dienst, besta nde n of product is ontvangen.
11. Levering gesch iedt, tenz ij anders overeengekomen, per
gewone post.
12. RAW -bestanden worden niet geleverd (zi e ook Artik el
13.9)
Artikel 9. Vergoeding
1. I ndien door partijen geen vergoeding is overeenge komen ,
is de door de fotograaf gebruikel ijk gehanteerde vergoed ing
van toepass ing.
2. I ndien niet van een gebruik elijk e vergoeding gesproken
kan worden, rekent fotograaf een redelijk e en bil lij ke
vergoeding voor het gel everd e.
3. I ndien aannemelijk is dat fo tograaf hogere kosten heef t
gemaakt en/of meerwerk heef t verricht, wel ke redelij kerwij s
noodzakel ijk waren zal fot ograaf dit doorberekenen aan
opdrachtgever.

4. De uiteindel ijke v ergoeding wordt gebaseerd op basis van
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op bas is van
nacalcu latie met ina chtnem ing van de overeengekomen
uurprijs en andere gebruikel ijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door fotograaf genoem de bedragen zijn inclus ief btw,
tenzij anders overeenge komen .
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuld igde
bedrag een (elektron ische)fac tuur sturen aan opdrachtgeve r,
tenzij anders overeenge komen .
2. I n het geval van bruilof ten wordt 25% van het
totaalbedrag als aanbeta ling v erlangd en zal voorafgaand
aan de opdracht voldaan m oet en zijn, tenzij anders
overeengekomen .
3. Tenzij anders overeengeko men, bedraagt de
betalingst ermijn 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 11. Annulering en opschorting
1. I ndien een factuur niet binn en de betalingstermijn wordt
voldaan kan de fot ograaf, nadat opdrachtgever hiervan op
de hoogte is geste ld, al haar werkzaamheden ten behoeve
van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de
factuur is vo ldaan.
2. I ndien opdrachtgever niet ti jdig de benodigde informatie
voor de uitvo ering van de opdracht verstr ekt of verzu imt
(tijdig) aanwezig te z ijn, terwi jl dit voor de uit voering va n
de opdracht noodzakelij k is, i s fotograaf gerechtigd de
overeenkoms t op te schorten of te ontbinden.
3. O pschorting, dan wel ontbinding van de overeenk omst
geschiedt schri ftel ijk.
4. Bij ontbinding van de ov ere enkomst door opdrachtgever
brengt fotograaf 25% van de overeengekomen t otaalprijs in
rekening.
5. I n geval van ernstige omsta ndigheden waardoor het voor
fotograaf niet mog el ijk is de opdracht zelf op de
overeengekomen datum ui t te voeren, zal fot ograaf indien
nodig zorgdragen voor een ve rvangende fotograaf, of ind ie n
mogelijk een n ieuwe datum ov ereenkomen.
6. I ndien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronde r
doch niet uit slu itend zi ekte en extreme
weersomstandigheden, het on moge lijk is de opdracht op de
overeengekomen datum ui t te voeren, zal n iet vak er dan drie
maal in over leg een nieuwe d atum overeengekomen worden .
7. Betalings verplic hting geldt t evens ind ien opdrachtgever
geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de
overeenkoms t vervaardigde werkzaamheden of producten.
8. I ndien een factuur niet binn en de betalingstermijn wordt
voldaan i s over het opensta an de factuurbedrag de wettelijk e
rente verschuld igd zonder nadere ingebrekeste ll ing door
fotograaf.
Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de uit voeri ng van de overeenkomst en /of
bezwaren tegen een factuur dienen ui terl ijk binnen 7 dagen
na ontvangst van de fot obesta nden schrifte lijk te worden
voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in l id 1 gen oemde termijn worden niet
meer in behandeling genomen .
3. I ngediende klachten of bez waren schorten de
betalings verpli chting n iet op.
Artikel 13. Auteursrecht
1. Elke ov ereenkomst ho udt mede de in dit artike l
omschreven l icent ie in me t be trekking to t het fotograf isch
werk van fotograaf, ind ien nie t anders overeengekomen.
2. H et auteursrecht alsmede andere rechten van inte ll ectue l e
eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikke lde
werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich h et recht voor de werken te
gebruiken voor e igen promoti onele doe leinden en
publicat ies, waaronder, doch niet ui tslu itend, websit e en
weblog, portfoli o, advertent ie s, socia l media,
tijdschriftart ike len, in drukwerk, beursmateriaal en
demonstratie materiaa l.

4. O pdrachtgever is gerechtig d het werk te verveel voudigen
of openbaar te maken buiten de huisel ijke kr ing , mits naam
van de fotograaf hier duide lijk bij wordt vermeld.
5. O pdrachtgever is nadrukke li jk niet gerecht igd de foto’s
voor zakel ijke o f commerciële doeleinde n, althan s voor
andere doeleinden bu iten de huise lijke kring, te gebruik en of
te verhandelen zo nder vooraf gaande toestemming van
fotograaf.
6. O pdrachtgever is, tenz ij anders overeengekomen, n iet
bevoegd sublice ntie s te verlen en aan derden, noch haar
eigen l icent ie over te dr agen.
7. O pdrachtgever dient schrift elijk t oestemming te vragen
voor het inzenden van een fot o ten behoeve van wedstrijde n
en publicat ies door derden.
8. O pdrachtgever dient de persoonl ijkhe idsrechten va n
fotograaf, waaronder de verplichti ng tot naamsvermeld ing,
zoals vermeld in artik el 2 5 Aw in acht te nemen.
9. Digitaal of ana loog bewerke n of wijzigen van de gele verde
werken is niet t oegestaan zon der voorafgaande schrifte lijk e
toestemming van fot ograaf.
10. Elk gebruik van ee n werk van fotograaf dat niet is
overeengekomen , wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van fot ograaf.
11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of
persoonlij kheidsrec hten van f otograaf, rekent fot ograaf drie
maal de gebruikel ijke l icent ie vergoeding voor een dergel ijk
geval, ter vergoed ing van de geleden schade.
12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik
van het werk van de fotograaf .
Artikel 14. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te
gebruiken voor e igen promoti onele doe leinden en
publicat ies, waaronder, do ch niet ui tslu itend, websit e en
weblog, portfoli o, advertent ie s, socia l media,
tijdschriftart ike len, in drukwerk, beursmateriaal, te nzij
anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te
licen tieren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten di ent
voorafgaand aan de overeenk omst bij fotograaf schrifte lij k
bekend gemaakt te worden.
4. Afwijkende afspraken worden schrifte lijk v astgelegd.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprake l ijk voor en ige schade ontstaa n
bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van de fot ograaf of diens
vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprake l ijk voor k leurafwijk ingen op
niet-geka libreerde beeldsc hermen of afdrukken die ni et doo r
fotograaf geleverd zijn .
3. De aansprakelijkhe id is bep erkt tot de hoogte van het
factuurbedrag.
Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het re cht voor deze algemene
voorwaarden te wijzigen of aa n te vul len.
2. Wijzig ingen wor den tijd ig en schrifte lijk door fot ograaf
aan opdrachtgever medegedeeld.
3. I ndien opdrachtgever een v oorgestelde wijzig ing niet wi l
accepteren, kan hij to t de datum waarop de nieuwe
algemene voorwaarden van kr acht worden de overeenkomst
beëindigen tegen deze datum.
Artikel 17. Overige bepalingen
1. I ndien een bepaling uit de overeenkoms t en/of de
algemene voorwaarden niet ig of verniet igbaar blijkt t e zijn,
blijven de ov erige bepal ingen en de overeenkomst in stand.
2. O p alle rechtsverhoudingen tussen KL!K en opdrachtgever
is Nederlands recht van to epassing.
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