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Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Quinten
Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot of een andere opdracht gaat u automatisch
(stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen deze algemene
voorwaarden, dient u dit voorafgaand aan de fotoshoot en enkel schriftelijk kenbaar te
maken.
2. De algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Quinten Fotografie
worden aangepast.
Fotoshoot
1. Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten en inclusief btw.
2. Een fotoshoot is geboekt na het schriftelijk afspreken van een datum.
3. Annulering is niet mogelijk na het boeken van een fotoshoot. Indien u (de opdrachtgever) de
fotoshoot annuleert, brengt Quinten Fotografie 40% van het afgesproken bedrag in rekening.
4. Een fotoshoot kan door gaan bij droog weer. Met slecht weer (denk hierbij aan regen, hagel,
sneeuw, etc.) kan een fotoshoot niet plaats vinden. De fotoshoot kan dan kosteloos
verplaatst worden. De fotograaf bepaalt wanneer een fotoshoot niet door kan gaan.
5. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De foto’s die volgens Quinten
Fotografie niet geschikt zijn worden niet getoond.
6. Restitutie van geld en/of een vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is
niet mogelijk.
7. Mocht u niet tevreden zijn over de fotoshoot, de resultaten van de fotoshoot of over de
levering van de foto’s of de fotoproducten, dan kunt u dit binnen 10 dagen na ontvangst van
het resultaat schriftelijk kenbaar maken aan de fotografe. De fotografe zal naar een passende
oplossing zoeken als zij uw klachten gegrond acht.
Meeloopdag/workshop
1. Alle informatie die voor, tijdens en na de workshop of meeloopdag verstrekt wordt mag niet
worden gepubliceerd of gedeeld.
2. De foto’s die door de deelnemer worden gemaakt mogen gebruikt worden in het portfolio
van de deelnemer op zijn of haar website en op zijn/haar sociale media. Het anders
publiceren van de foto’s is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen.
3. Het is niet toegestaan om de foto’s die door de deelnemer worden gemaakt tijdens de
meeloopdag of workshop te verkopen (aan derden).
4. Het is niet toegestaan om spraak- of filmopnames te maken tijdens de workshop of
meeloopdag.

Aansprakelijkheid
1. Tijdens de fotoshoot of een meeloopdag/workshop bent u zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan
anderen kan op geen enkele wijze op de fotograaf verhaald worden.
2. Deelname aan een fotoreportage, meeloopdag of workshop is volledig voor uw eigen risico.
3. Het is in geen enkel geval mogelijk om de fotografe (schade)claims op te leggen.
Auteursrecht en publicatie
1. Op de door Quinten Fotografie gemaakte producten is het auteursrecht (en andere rechten
die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van toepassing, deze
blijft altijd in het bezit van Quinten Fotografie. Bij aankoop van een foto (digitale bestanden
en afdrukken) koopt u niet het auteursrecht, tenzij schriftelijk overeengekomen.
2. Digitale bestanden en afdrukken zijn alleen geschikt voor privé gebruik. Het is dan ook niet
toegestaan de foto’s te publiceren, verkopen of vermeerderen. Het publiceren van
webformaat foto’s met logo op eigen sociale mediakanalen is hierop uitgezonderd.
3. Bij publicatie of vermeerdering van de door Quinten Fotografie gemaakte foto’s (digitale
bestanden en afdrukken) dient voorafgaand schriftelijke toestemming verkregen te worden.
4. Het is niet toegestaan de door Quinten Fotografie gemaakte foto’s te bewerken of aan te
passen.
5. Quinten Fotografie mag alle foto’s die tijdens een fotoshoot gemaakt zijn gebruiken voor
promotionele doeleinden, publicaties, vermenigvuldigingen en verkoop aan derden
(evenzeer non-commercieel als commercieel).

