
Algemene voorwaarden 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Nadine Oostelbos 

Fotografie.  

1.2 Bij het plaatsen van een bestelling of fotoshoot gaat u automatisch akkoord met deze 

voorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dan dient u dat enkel schriftelijk 

en minimaal 5 dagen voorafgaand aan de fotoshoot of bestelling kenbaar maken.  

1.3 Nadine Oostelbos Fotografie kan de algemene voorwaarden op elk wenselijk moment 

wijzigen. 

 

2. Aansprakelijkheid 

2.1 Deelname aan een fotoshoot is geheel op eigen risico. Nadine Oostelbos Fotografie is in geen 

enkel geval aansprakelijk voor de eigendommen van de klant. 

2.2 Nadine Oostelbos fotografie is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 

tekortkomingen van de door Nadine Oostelbos Fotografie ingeschakelde derden. 

 

3. Fotoshoot en Cadeaubon  

3.1 Het totaalbedrag van de fotoshoot dient voorafgaand of tijdens de fotoshoot voldaan te 

worden. Nadine Oostelbos Fotografie levert geen foto’s/diensten voordat het gehele bedrag 

voldaan is, om misverstanden te voorkomen.  

3.2 Kosteloos annuleren kan tot maximaal 48 uur voor de fotoshoot. Annuleert u binnen 48 uur 

van de fotoshoot, kan er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden.  

3.3 Bij slechte weersverwachtingen kan Nadine Oostelbos Fotografie besluiten de datum van 

een fotoshoot te verplaatsen. Uiteraard zal de nieuwe datum overlegd worden met de klant.  

3.4 Na de fotoshoot zal u binnen 3 dagen de galerij toegestuurd krijgen waar u de foto’s kan 

uitzoeken. Deze foto’s mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden, omdat dit 

nog niet het eindresultaat is.  

3.5 Wanneer u de gewenste foto’s uitgezocht hebt in de galerij dient u dit schriftelijk te 

vermelden bij Nadine Oostelbos Fotografie. Vanaf dit moment is het wijzigen van de gekozen 

foto’s niet meer mogelijk.  

3.6 De foto’s zullen nabewerkt worden naar de stijl van Nadine Oostelbos Fotografie. Het is niet 

toegestaan de foto’s bij te snijden, aan te passen, kopiëren of te gebruiken op andere wijze dan 

hier beschreven in de algemene voorwaarden. Hieronder valt ook, het (laten) nabewerken of 

aanpassen van de foto op welke wijze dan ook. 

3.7 De foto’s op webformaat met logo mogen gebruikt worden op persoonlijke social media 

profielen of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding. De foto’s zonder logo zijn enkel 

voor privégebruik (uitprinten, afdrukken etc.) en mogen niet gedeeld worden op sociale media.  



3.8 Nadine Oostelbos Fotografie mag ten alle tijden de bestelde foto’s publiceren op social 

media en dergelijke. De klant kan hiertegen bezwaar maken, maar dit dient minimaal 24 uur 

voor de fotoshoot schriftelijk te melden. 

3.9 Cadeubonnen dienen vooraf betaald te worden. Nadat de betaling is voldaan ontvangt de 

klant z.s.m. het PDF bestand van de naar wens ingevulde cadeaubon 

3.10 Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor een fotoshoot, nabestelling of fotobestelling 

naar aanleiding van een evenement. 

3.11 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.  

3.12 Cadeaubonnen zijn tot één jaar na uitgifte geldig.  

3.13 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de 

bestelling 

3.14 Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen 

geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de 

cadeaubon. 

3.15 Bij klachten of ontevredenheid is het niet mogelijk om geld terug te krijgen. Nadine 

Oostelbos Fotografie zal de klacht beoordelen en kijken wat ze voor de klant kan betekenen. 

 

4. Auteursrechten 

4.1 Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden, foto’s en geschreven teksten 

wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. 

4.2 Alle gemaakte foto’s blijven te allen tijde eigendom van Nadine Oostelbos Fotografie. Elk 

gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een 

inbreuk op het auteursrecht van Nadine Oostelbos Fotografie. 

4.3 Op elk door Nadine Oostelbos Fotografie gemaakte foto berusten auteursrechten. Bij 

boeking van een fotoshoot koopt u niet de auteursrechten. Deze zijn en blijven in het bezit van 

Nadine Oostelbos Fotografie. Bij het verzenden van foto’s naar de klant wordt enkel een licentie 

over deze foto’s verleend. 

4.4 De klant is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden over foto’s van Nadine 

Oostelbos Fotografie 

4.5 Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan 

na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel of promotioneel 

gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik. 

4.6 Bij inbreuk op de auteursrechten (artikel 25AW) van Nadine Oostelbos Fotografie, rekent 

Nadine Oostelbos Fotografie een ander te bepalen vergoeding.  

4.7 De vergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Nadine Oostelbos 

Fotografie.  

 

 


