
Algemene voorwaarden 

Begripsbepalingen 

Lansmountains Photography: de fotograaf 

Door het boeken van een fotoreportage ga je akkoord met de 

algemene voorwaarden. 

Vóór de fotoreportage 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na 

ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te 

herroepen. 

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door 

de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van 

toepassing. 

De fotograaf heeft het recht om de gemaakt agenda-afspraak 

voor een fotoreportage eenzijdig te wijzigen naar een ander 

moment. Indien de klant de gemaakt agenda-afspraak wil 

annuleren of verplaatsen dan dient dit ten minste 1 week vooraf 

te worden aangegeven anders kunnen de volledige kosten van 

de fotoreportage in rekening worden gebracht. 

Tijdens de fotoreportage 

Reiskosten zijn inbegrepen binnen een straal van 10 kilometer 

rond Vlaardingen. Daarbuiten € 0,25 per kilometer. Indien van 

toepassing zijn parkeerkosten niet inbegrepen.  

De fotograaf heeft bij de uitvoering van de opdracht volledige 

creatieve vrijheid. Waaronder in ieder geval maar niet 

uitsluitend wordt verstaan de eigen invulling van de stijl, sfeer, 

kleur en karakter van de foto’s. 

De fotograaf heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten 

door derden, bijvoorbeeld een andere fotograaf of een 

assistent. 

 

 

Na de fotoreportage 

De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door 

hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt 

of niet.  

Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele 

vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet 

noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. 

Het auteursrecht is van kracht zolang de fotograaf leeft en blijft 

tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen. 

Het auteursrecht geeft de fotograaf het exclusieve recht om het 

werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het 

werk kan ten alle tijden door de fotograaf gebruikt worden ter 

promotie van zijn werk en voor commerciële doeleinden. 

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in 

opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren 

volgens de Nederlandse wet geen portretrecht.  

De fotograaf levert de foto’s binnen 14 dagen na de 

fotoreportage op, met uitzondering van huwelijksfoto’s. 

Huwelijksfoto’s worden binnen 6 weken opgeleverd. Dit alles 

tenzij anders overeengekomen. 

De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het bedrag te 

hebben voldaan, tenzij daar afwijkende afspraken over zijn 

gemaakt. 

Alle content van de website(s) en social media van de fotograaf 

is eigendom van de fotograaf  en is beschermd door de 

Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content 

mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, 

afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden 

zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Het is niet toegestaan om de foto’s zelf te bewerken. 

De fotograaf levert nooit RAW aan.  

De fotograaf levert nooit onbewerkte foto’s aan. 

De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij 

lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door bijvoorbeeld: 

vallen, uitglijden enz. 

 


