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Bij het boeken van een fotosessie bij Annelies Boeykens Fotografie gaat u automatisch akkoord met alle

algemene voorwaarden. 

Foto's gemaakt door Annelies Boeykens Fotografie kunnen mogelijks gepubliceerd worden op de website

(www.anneliesboeykens.com) en sociale media (Facebook, Instagram...). Indien dit niet gewenst is, gelieve

dit vooraf te melden. 

Van zodra de klant een bevestiging per mail ontvangt, is de gekozen datum gereserveerd. Bij een

annulatie 1 dag of minder voor aanvang van de fotosessie wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.

Bij annulaties 2 tot 5 dagen voor aanvang zal de helft van het bedrag in rekening gebracht worden. Het

verplaatsen van een fotoshoot kan steeds kosteloos, mits dit tijdig (minstens 7 dagen op voorhand)

gecommuniceerd wordt. 

Voor een no show (klant die niet komt opdagen) wordt steeds het volledige bedrag in rekening gebracht.

PLAATSEN  VAN  BOEK ING

PUBL ICAT IE

WI JZ IG INGEN  OF  ANNULAT IE

NO  SHOW



Ontvangen van foto's
Ontvangen van foto's

Maximaal 10 werkdagen na afloop van de fotosessie ontvangt de klant een online galerij met alle

afgewerkte beelden. Toegang tot de online galerij wordt verkregen aan de hand van een toegangscode

die enkel met de klant gedeeld wordt. Het downloaden van de foto's kan met een persoonlijke code, die

opnieuw enkel met de klant gedeeld wordt. 

Alle beelden zijn afgewerkt volgens de stijl van de fotograaf. In geen geval mogen er wijzigingen

toegebracht worden aan de foto's. Het gebruiken van filters of eender welke manier om de kleur of stijl

van de foto te veranderen is niet toegestaan. 

Foto's gemaakt tijdens een fotosessie vallen onder de wetgeving van auteursrecht. Dit betekent dat foto's

niet voor commerciële doeleinden mogen dienen zonder expliciete, voorafgaande toestemming van de

fotograaf. Elke vorm van commercieel gebruik zonder toestemming zal worden beboet met een toeslag

volgens de standaardtarieven. Daarnaast zal het ongeoorloofd wijzigen van foto's ook een extra toeslag

opleveren. 

Het aantal foto's dat een klant na afloop ontvangt, is afhankelijk van een aantal factoren. Het exacte aantal

kan moeilijk vooraf bepaald worden, maar de klant krijgt steeds een indicatie van het aantal foto's aan de

hand van een minimum. Het aantal afgeleverde foto's kan dus verschillen tussen sessies onderling. 

ONL INE  GALER I J

WI JZ IG INGEN  AAN  FOTO 'S

COMMERC IEEL  GEBRU IK

AANTAL  FOTO 'S

De fotograaf maakt een selectie uit alle gemaakte beelden. Deze selectie wordt afgewerkt en afgeleverd

in de vorm van een online galerij. Er worden geen onbewerkte originelen geleverd, noch van de foto's uit

de online galerij, noch van de foto's die selectie niet haalden. De klant ontvangt alle beelden in JPEG-

formaat en kan de RAW-bestanden in geen geval opvragen. 

ONBEWERKTE  ORIG INELEN



Na een definitieve bevestiging van de fotosessie ontvangt de klant een factuur met alle

betalingsinformatie. De vervaldatum van de factuur is vastgelegd op 2 weken na afloop van de

fotosessie. 

ONTVANGEN  FACTUUR

Bij het verstrijken van de vervaldatum zonder ontvangen betaling, ontvangt de klant een eerste

herinneringsmail om de betaling binnen de 7 dagen te volbrengen. Indien de betaling na deze

termijn nog steeds niet in orde is, wordt de factuur vermeerderd de wettelijke toeslag van 10% met

een minimum van €50 ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. In geen geval worden

foto's afgeleverd alvorens de factuur volledig voldaan is. 

N IET  OF  LAATT I JD IG  BETALEN

Het is uitsluitend mogelijk om de fotosessie te betalen per overschrijving. Het is mogelijk om de

fotosessie voor aanvang, na afloop of ter plaatse te betalen (aan de hand van een QR-code). In

geen geval wordt er cash geld aanvaard. 

OVERSCHR I JV ING

Prijswijzigingen zijn mogelijk. De prijs die de klant ontvangt op de dag van de boeking blijft steeds

ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. De klant kan eenmalig een fotosessie verplaatsen

omwille van andere omstandigheden dan het weer of ziekte, zonder meerkost en binnen een

termijn van 3 maanden. Fotosessies die langer dan 3 maanden worden uitgesteld kunnen geen

beroep meer doen op de toen geldende prijzen en algemene voorwaarden. 

PR I J SWI JZ IG INGEN

Betaling
Betaling



Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid

Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan bij de

opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzettelijkheid. De fotograaf kan nooit aansprakelijk gesteld worden

voor indirecte schade ten gevolge van de verleende diensten. In geen geval kan de fotograaf aansprakelijk

gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade door vallen, stoten of uitglijden. 

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van prints en afdrukken die door een externe

partijen werden uitgevoerd. 

AANSPRAKEL I JKHE ID

KLEURAFWI JK INGEN

De fotograaf behoudt het recht om te allen tijden opdrachten te weigeren wanneer de klant niet voldoet

aan de voorbereidingen of na het verkrijgen van nieuwe informatie die het voor de fotograaf onmogelijk

maakt de fotosessie uit te voeren. 

WEIGEREN  VAN  OPDRACHTEN



Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na datum van uitgifte. Na verloop van deze

termijn kan de cadeaubon nog gebruikt worden, mits het toepassen van eventuele prijsstijgingen.

Cadeaubonnen kunnen geldig zijn voor een volledige fotosessie of dragen een bepaalde waarde en

kunnen ingeruild worden na het betalen van de aanvullende vergoeding voor de gekozen fotosessie. 

Cadeaubonnen worden in geen geval terugbetaald na uitgifte, alsook overwaarde zal niet terugbetaald

worden. 

GELD IGHE ID

TERUGBETAL ING

Cadeaubonnen zijn persoonlijk op naam en kunnen niet worden doorgegeven. 

DOORGEVEN

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen


