Bij het boeken van een fotoshoot ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Miranda de Rijk Fotografie
Als je een fotoshoot boekt bij Miranda de Rijk Fotografie, ga ik er ook vanuit dat je je kunt vinden in mijn stijl.
Natuurlijk sta ik open voor ideeën van de klant, maar deze moeten wel passen binnen
de stijl en werkwijze van Miranda de Rijk Fotografie.
Auteursrecht:
-Het auteursrecht (Copyright) ligt te allen tijde bij Miranda de Rijk Fotografie.
Miranda de Rijk Fotografie houdt zich het recht voor de gemaakte foto’s te gebruiken voor
promotionele doeleinden, zoals;
website, blog, social media (Facebook / Instagram/ Pinterest), advertenties, drukwerk, wedstrijden etc. te gebruiken.
Natuurlijk is het voor Miranda de Rijk Fotografie van groot belang dat ik de foto’s in mijn portfolio mag opnemen,
immers hiermee werf ik nieuwe klanten.
Van tevoren wordt er gevraagd of ik de foto’s wel/niet en waar ik de foto’s mag plaatsen.
Uiteraard is uw privacy ook belangrijk, en als je aangeeft dat ik liever geen foto’s plaats, dan zal ik dat ook niet doen –
in eerste instantie; echter wees ervan bewust, indien je aangeeft dat ik nergens de foto’s mag plaatsen,
maar je plaats zelf wel de foto’s op social media/internet plaatst, dat ik dezelfde foto’s dan mag opnemen in mijn portfolio
~ dit is bepaald in de nieuwe AVG wet.
Door het zelf openbaar maken, weegt het privacybelang ineens veel minder zwaar,
zodat de weegschaal in het belang van de fotograaf doorslaat.
-De door Miranda de Rijk Fotografie gemaakte foto's vallen onder het auteursrecht.
Dit betekent dat de geleverde foto's in een andere bewerking of uitsnede op internet plaatsen niet is toegestaan.
-Indien je de foto's op social media plaatst, dan ben je verplicht, door;
De lage resolutie bestanden te gebruiken.
Enige uitzondering is hierop is een profiel of omslagfoto op facebook;
echter dient dit wel met naamsvermelding te gebeuren.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigingen of openbaar te maken buiten huiselijke kring tenzij anders
overeengekomen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor inzenden van een foto voor wedstrijden of publicaties van derden.
Elk gebruik van werk van Miranda de Rijk Fotografie dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten kunnen kosten worden verrekend voor de geleden schade.
De schadevergoeding geeft echter geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
-Het is niet toegestaan de geleverde foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken.
(tenzij dit met Miranda de Rijk Fotografie is overeengekomen).
Dit wil dus ook zeggen als je een webshop hebt, of een website die vanaf je Instagram/Facebook doorlinkt
om meer volgers te genereren. Als het niet voor privé-doeleinden is, is het voor commercieel gebruik, en
dien je hiervoor afspraken met mij te maken.
Fotoshoots:
-Voor iedere fotoshoot vraagt Miranda de Rijk Fotografie een aanbetaling van: €100,(newbornshoot/geboortekaartje/cakesmash), €50,voor 2in1portretshoots & ‘’portretshoots kids met zwarte achtergrond’’ en
€75,- voor alle overige shoots.
Betaling via hiervoor gaat via een Ideal-link.
Is de aanbetaling betaald dan is de reservering definitief.
geen aanbetaling = geen shoot.
-De aanbetaling moet binnen een bepaalde termijn betaald te worden middels een Ideal-link,
gebeurd dit niet, dan vervalt de reservering:

Normale termijn; binnen 7 dagen.
(vindt de shoot binnen 2 weken plaats, dan dient de betaling binnen 3 dagen te worden voldaan)
-Het resterend bedrag moet uiterlijk binnen 24 u voor de shoot te worden voldaan via een Ideal link, of,
indien gewenst direct na de shoot contant. (er is géén pin aanwezig in de studio)
-In geval van ziekte of andere goede reden kan de fotoshoot verzet worden.
Gebeurd dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de fotoshoot, dan kan dit kosteloos.
Gebeurd dit niet, dan kan Miranda de Rijk Fotografie hiervoor kosten in rekening brengen.
-In geval van ziekte van de fotograaf wordt de fotoshoot kosteloos verzet.
Mocht dit om wat voor reden niet lukken dan zal de fotograaf haar netwerk gebruiken om vervanging te regelen.
-te laat komen; tot 30 minuten, zonder plausibele reden ,dan gaat dit van eigen tijd van de shoot af.
-bij meer dan 30 minuten te laat kan de fotograaf beslissen om de gehele shoot te cancelen, omdat anders haar
planning met andere shoots in het geding komt. De tijd en moeite die al besteed zijn aan de klant worden hiervoor
in kosten gebracht.
-Tijdens de fotoshoot mag de klant -in overleg - eventueel een paar backstage foto's maken met mobiel/tablet.
Maar er worden niet soortgelijke foto's gemaakt zoals de fotograaf; dus vanaf het zelfde standpunt/afstand als fotograaf.
(dit geldt óók wanneer ik bij u thuis kom -geboortekaartje/newbornshoot).
-Mocht de fotoshoot ondanks de inzet van de fotograaf niet slagen – bijvoorbeeld
bij een newborn die onrustig is of een regeldagje heeft –dan heeft u recht op herkansing; de fotoshoot wordt wel betaald,
maar we plannen een nieuwe afspraak in.
Let op: dit geldt niet in geval als de kinderen geen zin hebben in de fotoshoot/ niet mee willen werken,
dan heeft u geen recht op herkansing.
-Binnen 5 dagen na de shoot worden de foto's in een beveiligde galerij gezet. Hieruit kan de klant de keuze maken uit de deels
bewerkte foto's. Je dient je keuze binnen 7 dagen door te geven; ivm de planning van de nabewerking en omdat de galerij
daarna offline wordt gehaald. Indien je de keuze niet tijdig hebt doorgeven, en je graag wilt dat de galerij weer online wordt
gezet, dan wordt hiervoor een extra toeslag van €15,- gerekend. Dan is de termijn weer 7 dagen.
Annulering;
Annulering bij Newbornshoots & geboortekaartje:
Bij annulering tot 6 weken voor de uitgerekende datum : 25% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht
Bij annulering tot 4 weken voor de uitgerekende datum: 50% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor de uitgerekende datum tot de geboorte; 100 % vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
In geval van medische redenen van de newborn, kunnen we de shoot natuurlijk altijd omzetten naar een andere shoot.
Annulering bij Cakesmashshoots:
Bij annulering tot 6 weken voor de shoot: 25% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tot 4 weken voor de shoot: 50% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor de shoot: 100% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
In het geval wanneer het kindje ziek is, 2 dagen voor de shoot; overleg met mij of verzetten mogelijk is (want al is het kindje
beter op de dag zelf, doorgaans is een cakesmashshoot dan alsnog niet succesvol, dus beter voorraf verzetten)
Ook is het taartje dan nog niet gemaakt, dus gaat verzetten makkelijker.
Wordt het kindje 1 dag voor de shoot of daarna/vlak voor de shoot ziek; ook in dit geval; mij zo snel mogelijk inlichten.
Mocht het bij ziekte blijken dat verzetten niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat agenda’s niet overeenkomen), dan ben
Ik wel genoodzaakt de gemaakte kosten (het taartje, tijd en geld dat gestoken is in het gereed maken vd setting) in rekening te
brengen.
Overige shoots:
Bij annulering tot 6 weken voor de shoot: 25% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tot 4 weken voor de shoot: 50% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor de shoot: 100% vd aanbetaling wordt in rekening gebracht.
Producten:

-Miranda de Rijk Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen.
Daarnaast zijn de leveranciers van de producten zijn met grote zorg geselecteerd, waardoor
er geen of slechts minimale kleurverschillen zullen optreden.
-Miranda de Rijk Fotografie is niet verantwoordelijk als een eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het scherm van de
klant.De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd scherm, waardoor de
klant op zijn/haar beeldscherm de kleur/helderheid anders kan ervaren.
-Gezien de gepersonaliseerde aard van fotoproducten (zoals; foto-afdrukken, fotoboekjes, canvas, foto op acryl etc) kunnen
deze niet geretourneerd worden, ook zal er geen geld worden teruggeven in geval van ontevredenheid.
Fotoproducten worden bij de leverancier besteld, als de betaling van de klant is voldaan.
-Digitale bestanden worden pas verstuurd nadat het volledige bedrag van de fotoshoot en foto’s zijn betaald.
-Prijzen worden niet aangepast, er wordt niet onderhandeld over prijzen of inhoud van pakketten, prijzen zijn dus voor
alle klanten hetzelfde.
-Het is niet mogelijk om de onbewerkte en/of raw bestanden te kopen.
Miranda de Rijk Fotografie levert alleen de bewerkte jpg bestanden.
- Miranda de Rijk Fotografie is niet verantwoordelijk voor de afdruk kwaliteit van de foto's/ foto-producten als je dit zelf ergens
anders laat doen, bij een niet-professioneel fotolab. (Hema, Kruitvat, AH, Albelli etc).
Wil je zeker zijn van een goed eindproduct; dan adviseer ik deze te bestellen via Miranda de Rijk Fotografie.
Cadeaubonnen/ Waardenbonnen/ vaste klanten korting
-Waardebon: Dit is een bon waarmee u korting krijgt op een fotoshoot of product;
voor deze bon is geen bedrag betaald. De bon kunt u van de Miranda de Rijk Fotografie hebben gekregen of
gewonnen hebben met een Facebook-actie.
Waardenbonnen zijn niet geldig i.c.m andere acties en/of bonnen, tenzij nadrukkelijk vermeld.
Waardebonnen zijn nooit geldig op een zogeheten een 'mini-shoot'.
Waardebonnen zijn niet overdraagbaar (tenzij nadrukkelijk overlegd met Miranda de Rijk Fotografie).
-Cadeaubonnen: Voor deze bon is betaald. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar via Miranda de Rijk Fotografie,
en zijn 1 jaar geldig. Een cadeaubon is op naam gesteld en niet overdraagbaar.
Eventuele prijsverhogingen in verloop van het jaar, dienen extra bijbetaald te worden.
-Vaste klanten korting; Als je eerder (in de afgelopen 3 jaar) bij mij een betaalde* shoot hebt gedaan
(*dus geen portfolio-oproep of een shoot gewonnen met een Facebook actie) dan krijg je bij mij vaste-klanten-korting!
kom je voor;
De 2e keer bij mij = 7,5% korting
De 3e keer bij mij = 10 % korting
De 4e keer of vaker = 12,5% korting
De 5e keer of vaker = 15% korting
de korting geldt uitsluitend op de pakketten, dus niet op losse digitale bestanden, producten, extra opties of km-vergoeding.
(niet in combinatie met een waardebon, andere kortingen of acties; het is óf óf en niet én én).
-De vaste klanten korting geldt alleen voor jezelf. Je kan dus niet een shoot voor familie/vrienden boeken en dan
hierop korting krijgen.
Privacy & Persoonsgegevens:
-Miranda de Rijk Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals email, telefoonnummer, adres) doorgeven aan derden
of openbaar maken. Voor meer info hierover lees de privacyverklaring door. (te vinden op de website)
Overig:
-Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen na aflevering producten/digitale bestanden doorgegeven te worden.
-Miranda de Rijk Fotografie houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
-prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud.
(Algemene voorwaarden opgesteld/aangepast 01-09-2020)

