1. Algemene zaken
De foto’s die op de website van Sanne Withaar Fotografie staan, mogen alleen
gebruikt worden door de eigenaresse, Sanne Withaar. Als bezoeker kan je deze foto’s
bekijken, maar heb je geen toestemming om deze foto, op welke wijze dan ook, te
gebruiken.

- Sanne Withaar Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of
immateriële schade bij een reportage op locatie of in de studio.

- Voor commercieel gebruik van foto’s kan je contact op nemen met Sanne Withaar
Fotografie via e-mail of telefoon. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en
prijzen.

- In de omgeving van de fotostudio kunnen mogelijk huisdieren rondlopen. Sanne Withaar
Fotografie is niet aansprakelijk voor allergische reactie’s of schade naar aanleiding
hiervan.

- Wanneer er een minder aantal foto’s genomen kunnen worden door onvoorziene
omstandigheden, zoals een kindje die niet meewerkt, weersomstandigheden, niet
opvolgen van (kleding) instructies etc, zoeken wij gezamenlijk naar een passende
oplossing. Het volledige bedrag van de reportage dient wel voldaan te worden.

- Sanne Withaar Fotografie doet haar uiterste best om storingen of fouten tijdens de
reportage tot een minimum te beperken.

- De foto’s blijven een half jaar in mijn archief. Het is dus niet mogelijk om na een half jaar
de foto’s nog weer op te vragen. Zorg daarom zelf voor een goede back-up.

- De website van Sanne Withaar Fotografie wordt met veel zorg bijgehouden. Mochten er
toch fouten op de website staan, kunnen hier geen rechten aan ontleent worden. Ik ben
in mijn recht om informatie te wijzingen wanneer ik dit nodig vind.

- Als je tijdens de reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vind, dien je dit
direct tegen mij te zeggen. Ik kan er op dat moment dan nog proberen iets aan te doen.
Klachten die achteraf worden gemeld worden als ongegrond beschouwd.

- Bij gebruikmaking van Sanne Withaar Fotografie ga je automatisch akkoord met deze
voorwaarden.

- Het is niet toegestaan om de reportage met je eigen telefoon vast te leggen. Wel vind ik
‘achter de schermen’ foto’s erg leuk om te ontvangen. Doe dit dan even in overleg met
mij.

2. Tarieven en betalingen
- Het volledige bedrag dien je binnen 7 dagen na de reportage volledig over te maken.
Wanneer het volledige bedrag bij mij binnen is worden de foto’s bewerkt en verzonden.

- De koopprijs luid in euro’s
- Alle offertes en prijsopgave zijn vrijblijvend en gratis mits er een duidelijk akkoord is
tussen beide partijen.

3. Annulering
- Een annulering kan alleen via telefonisch contact doorgegeven worden.
- Annuleren na een definitieve reservering is alleen toegestaan doormiddel van een
geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Sanne Withaar Fotografie. Geldige
redenen voor het annuleren van een reportage zijn onder anderen: ziekte, overlijden
van naasten, familie.

- Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- 3 maanden van te voren word er 30% in rekening gebracht.
- 72 tot 24 van te voren word er 50% in rekening gebracht.
- Paar uur voor de reportage word er 100% in rekening gebracht.

- Het kan een keer voorkomen dat ik zelf helaas een reportage moet afzeggen/annuleren
ivm ziekte of andere reden. Dit gaat altijd in goed overleg en indien nodig zal ik je
proberen door te verwijzen naar een collega.

4. Auteursrechten van de foto’s
- De auteursrechten van de foto’s ligt ten allen tijden bij Sanne Withaar Fotografie.
- Jij geeft Sanne Withaar Fotografie automatisch alle toestemming om de foto’s te
gebruiken voor commerciële en/of promotie doeleinden op internet. De klant ontvangt
hiervoor geen vergoeding.

- Indien je liever niet wil dat de foto’s/specifieke foto’s worden gebruikt voor deze
doeleinden dien je dit bij de reservering aan te geven.

- Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel web bestanden als hoge
resolutie) op internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze is aangeleverd door
Sanne Withaar Fotografie. Er mogen dus geen eigen filters of bewerkingen overheen
gezet worden.

- De bestanden die je ontvangt mag je gebruiken voor reproductie indien voor eigen
gebruik. Het is niet toegestaan de foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit
bedrijven en/of drukwerk zonder overleg.

- Vermeld altijd Sanne Withaar Fotografie bij het plaatsen van de foto op social media.

5. Privacy en persoonsgegevens
- Sanne Withaar Fotografie zal in geen enkel geval persoonsgegevens ( e-mail, adres
gegevens, telefoonnummer’s ) openbaar maken aan anderen of doorgeven.

