Algemene voorwaarden
Afspraak:
Om de besproken datum definitief vast te leggen, stuurt u binnen de afgesproken
tijd het reserveringsformulier volledig ingevuld terug. Mocht u door ziekte of
door andere omstandigheden niet kunnen komen, dan kan de afspraak 1x
kosteloos verzet worden naar een andere datum.
Betaling:
Na de fotoshoot ontvangt u de factuur. De factuur dient u binnen 14 dagen te
voldoen. Levering van de foto’s vindt plaats als de factuur voldaan is.
De fotoshoot:
De resultaten van uw fotoshoot zijn afhankelijk van de gewilligheid van u kind.
Mocht het zo zijn dat het niet lukt om een aantal verschillende foto’s te maken
wegens omstandigheden (bijv huilen). Dan mag u eenmalig voor een
aanvullende afspraak komen. Dit geld niet bij fotoshoots die gewonnen zijn.
De foto’s:
Binnen twee weken na de fotoshoot ontvangt u een link via de mail waarmee u
rechtstreeks op het klantenportaal komt. Daar kunt u middels een
gebruikersnaam en wachtwoord inloggen om uw foto’s te kunnen uitzoeken. Als
u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u binnen een week uw fotobestanden op uw
email via wetransfer of op een usbstick, welke ik met de post verstuur (mocht dit
zoek raken bij de post, ben ik hier niet verantwoordelijk voor).
Auteursrechte en (copyright van de foto’s):
Het auteursrecht blijft te allen tijde van Photography by suus. De foto’s mogen

niet verkocht worden aan een bedrijf of magazine. Het is niet toegestaan om
digitale bestanden op internet te zetten die door u bewerkt zijn (zoals het
veranderen van kleuren, filters, bijsnijden ect)...alleen de originele foto’s
mogen hiervoor gebruikt worden.
Ik gebruikt sommige foto’s voor het uitbreiden van mijn portfolio op website,
facebook en instagram. Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er in overleg
van deze regel afgeweken worden.
Rust:
Tijdens de fotoshoot is rust erg belangrijk. Ik vraag u daarom bij een newborn
shoot geen visite uit te nodigen of mee te nemen. Dit om de rust tijdens de sessie
te bewaren.
Veiligheid:
Bij een sessie is veiligheid heel belangrijk. Het kan zijn dat ik u vraag om
ondersteuning bij het maken van een bepaalde pose of het gebruiken van
materialen. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen.

