
Algemene voorwaarden 
 
 
Fotografie Theonie 
 
 
KvK 76114503….. 
BTW NL003048558B83….. 
 
Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van 
Fotografie Theonie. 
Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch ( stilzwijgend) akkoord met 
deze voorwaarden. 
Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar , dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand 
aan de reportage kenbaar maken. 
Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door de fotograaf worden aangepast. 
 
 
Fotoreportages 
U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. 
Fotografie Theonie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. 
Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Fotografie Theonie zal 
een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe 
vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Fotografie Theonie deze 
selectie heeft gemaakt. 
Fotografie Theonie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke 
foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens 
fotografie Theonie niet geschikt zijn om te tonen. 
 
Bruidsreportages 
Binnen 7 dagen na een grote reportage (bruidsreportage) zal er een kleine selectie van de 
foto’s via we transfer naar u worden gestuurd. 6 weken na de trouwdag zijn de foto’s klaar 
en zullen via usb stick in HR beelden bij u worden afgeleverd of verstuurd. 
 
Boekingen 
Een ( bruids) reportage boeken kan via het formulier op de site of per E-mail. 
Eventuele reiskosten zijn tot een afstand van 20 km buiten Nuenen gedekt hierna wordt een 
kilometervergoeding van 0,19 per km gerekend. 
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Fotografie Theonie heeft het recht om na aanvaarding van 
haar aanbod dit aanbod te herroepen. 
Bij akkoord van een bruidsreportage dient u een aanbetaling van 25% van de totale 
offerteprijs te doen. Deze betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de 
bevestiging. 
 
Betalingen en levertijd 
Bruidsreportages 



U ontvangt na het plaatsen van de opdracht zo snel mogelijk een factuur met daarop de 
beschrijving van de opdracht. De kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. 
De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 
30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan komt uw reservering te vervallen.  
Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt daarom is teruggave van geld 
helaas in geen enkel geval mogelijk. 
Het weer is een onstabiele factor. Bij regen verzetten we de afspraak of  bij een bruiloft is de 
klant verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte binnen locatie. 
 
 
Kleinere reportages, 
Na de fotoshoot ontvangt u de factuur, deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.  De 
nabewerking kan tot 14 dagen duren.  Na ontvangst van betaling worden de foto’s digitaal 
toegestuurd. 
 
Klachten, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid 
Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval 
binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden 
gestuurd. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor 
afgekeurd werk te leveren. 
Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een 
nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. 
Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend 
Het is in geen geval mogelijk om schadeclaims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan 
ook. 
U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw 
eigendommen, schade aan uzelf uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van 
het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
Deelname aan een fotosessie is geheel op eigen risico 
 
Auteursrechten en publicatie. 
1. auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf 
toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Fotografie Theonie. 
Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan 
altijd vooraf contact met Fotografie Theonie op. 
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Fotografie Theonie. U koopt een 
digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, 
publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke 
toestemming vragen aan Fotografie Theonie. 
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke 
overeenkomst met Fotografie Theonie deze moet u op ieder verzoek van Fotografie Theonie 
kunnen tonen. 
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
5. Op alle foto’s van Fotografie Theonie rusten auteursrechten. het is daarom niet 
toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Fotografie Theonie. Ook digitale bestanden zijn 



auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor 
bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen. 
6. Fotografie Theonie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan 
derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële 
doeleinden. Fotografie  Theonie  is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt 
indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te 
worden: “foto: @Fotografie Theonie 
Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra 
vergoeding toe. 
8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als 
een inbreuk op het auteursrecht van Fotografie Theonie .Bij inbreuk zal Fotografie Theonie de 
kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding. 
 
 online offerte, factureren & afspraken 
Op uw factuur wordt geen BTW in rekening gebracht. 
De online offerte kan bij akkoord geaccepteerd worden. Indien gewenst kunnen daar via de 
mail nog aanpassingen in doorgegeven worden. Na akkoord zal de online offerte omgezet 
worden in een factuur. Deze factuur zal voor 25% in rekening worden gebracht (bij 
bruidsreportages) en dient  binnen 14 werkdagen voldaan te worden. Tevens dient deze 
aanbetaling als bevestiging van de afgesproken datum, anders zal Fotografie Theonie deze 
datum niet langer in optie houden. 
2. Het aanbetaalde bedrag zal op geen enkele manier teruggevorderd kunnen worden na een 
annulering. dit omdat we deze datum in reservering hebben gehouden. 
3. Het volledige bedrag zal voordat de volledige reportage overgedragen wordt  voldaan 
moeten zijn. 
4. Bij ernstige omstandigheden waarbij Fotografie Theonie niet in de gelegenheid is 
aanwezig te zijn op de door jullie afgesproken dag zal Fotografie Theonie er alles aan doen 
om een andere passende fotograaf te vinden. Het is in dit geval uiteraard ook mogelijk je 
geld terug te vorderen. 


