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1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Eldéfotografie. Bij het aanvragen van een fotoreportage of andere opdracht geeft u automatisch aan akkoord te gaan met
deze voorwaarden.
1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe, voor
het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. In dit geval kan ervoor gekozen
worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2.0 Voorwaarden fotoshoots
2.1 Het aanvragen van informatie is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de
fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
2.2 Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden. Mocht er sprake zijn
van regen, hagel, sneeuw, onweer of storm, dan zal de fotoreportage in overleg kosteloos verzet worden naar een
andere datum.
2.3 De fotografe is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan uzelf of
uw eigendommen ontstaan tijdens een fotoreportage of andere opdracht. Deelname aan een fotoreportage is volledig
voor uw eigen risico. Het is in geen geval mogelijk om de fotografe (schade)claims op te leggen.

3.0 Gebruik en publicatie van de foto’s
3.1 Op alle door de fotografe gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te
publiceren, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op een andere manier dan hier beschreven in de algemene
voorwaarden, tenzij vooraf anders afgesproken.
3.2 De fotografe mag de foto’s van uw dier die genomen zijn tijdens een fotoreportage, altijd naar eigen
inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als
commerciële doeleinden.
3.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf
schriftelijk anders is overeengekomen met de fotografe.
3.4 Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal bestand van 600x800 pixels of kleiner) zijn enkel en alleen
bedoeld voor niet-commercieel en niet-promotioneel gebruik op internet alleen door de opdrachtgever zelf, tenzij
vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotografe. Deze bestanden zijn voorzien van het copyright van de
fotografe. Deze bestanden mogen niet ontdaan worden van het copyright of op een andere manier bewerkt worden.
Bij publicatie dient de naam duidelijk leesbaar te zijn.
3.5 Digitale bestanden in groot formaat (ieder digitaal bestand groter dan 600x800 pixels) zijn enkel en alleen
bedoeld voor niet-commercieel, eigen privé gebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de
fotografe. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd of verveelvoudigd worden.
Onder ‘eigen’ gebruik wordt bijv. wél verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis.

4.0 Cadeaubon
4.1 Een cadeaubon van Eldé-fotografie kan besteed worden aan een fotoreportage of nabestellingen.
4.2 De waarde van een cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
4.3 Een cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
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