Algemene voorwaarden Little-Star fotografie
Algemeen
▪

Gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

▪

Little-Star fotografie zal de fotoshoot met de grootste zorg uitvoeren waarbij veiligheid
van de baby bovenaan staat.

▪

Little-Star fotografie maakt gebruik van diverse accessoires die door de fotograaf
verzorgd worden.

Betaling
▪

Op de dag van de fotoshoot ontvangt u een factuur. Het bedrag van de fotoshoot mag
worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 05 INGB 0008 1376 48 t.n.v. LittleStar fotografie. U ontvangt de galerij foto’s nadat het bedrag van de fotoshoot is
voldaan.

▪

Op de factuur is vrijstelling van btw van toepassing i.v.m. de KOR regeling. Het btwidentificatienummer is NL002117899B64.

Verwerkingstijden
▪

Het aanleveren van de foto’s bedraagt maximaal 3 weken. Een spoedbestelling is
uiteraard mogelijk. De prijs hiervoor bedraagt € 20,00 (levertijd max. 3 werkdagen). De
foto’s worden verzonden als het bedrag van de fotoshoot is voldaan.

De fotoshoot zelf
▪
▪

Tijdens de fotoshoot is het niet toegestaan om eigen foto’s of filmopnamen te maken.
De fotoshoot vindt plaats op een doordeweekse dag tussen 9.30 uur en 16.00 uur in mijn
speciale baby fotostudio in Roosendaal of tegen meerprijs bij u thuis. Doordat LittleStar fotografie bij baby-en newborn shoots gebruikt maakt van natuurlijk licht is
hantering van deze tijden noodzakelijk. Met uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

▪

Indien je meer dan 15 minuten te laat komt, zonder plausibele reden, dan gaat dit van de
eigen tijd van de shoot af.

Annulering afspraak

▪

Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail en dient minimaal 48 uur voor aanvang van de
fotoshoot gedaan te zijn. Bij het niet tijdig afmelden van de shoot of het niet komen opdagen wordt 25% van het afgesproken bedrag bij u in rekening gebracht.

▪

Mocht de fotoshoot om een medische reden niet doorgaan dan worden er uiteraard geen
kosten in rekening gebracht. Te denken valt aan vroeggeboorte of een slechte situatie
van moeder of kind.

▪

Bij het annuleren van een cakesmash shoot (door bijvoorbeeld ziekte) en de annulering
vindt plaats binnen 48 uur voor aanvang van de shoot, dan worden de kosten voor de
bestelde taart in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 30,00.

▪

Bij het tijdig verzetten van de fotoshoot blijft de betaling staan en zal er een nieuwe
datum worden gepland.

▪

Indien Lydia Wagemakers-van Santen ziek is, dan zal zij u dit zo snel mogelijk laten
weten en een andere datum afspreken voor uw shoot. Indien dit een newborn shoot
betreft en er geen andere opties mogelijk zijn, dan zal Lydia Wagemakers-van Santen u
doorverwijzen naar haar collega fotografen.

Fotobestanden
▪

U ontvangt de gekozen fotobestanden in hoge resolutie nadat u uw keuze heeft gemaakt
uit de fotogalerij.

▪

▪
▪

▪

▪

De foto’s die zijn gemaakt door Little-Star fotografie vallen onder het auteursrecht. Dit
betekent dat de geleverde foto’s in een andere bewerking of uitsnede op internet plaatsen niet is toegestaan.
De digitale bestanden zijn gekocht op gebruikersrecht, het auteursrecht blijft altijd van
Little-Star fotografie.
Zorg er goed voor dat u de bestanden opslaat op diverse manieren zodat u deze niet
kwijtraakt.
Het beeldmateriaal zal minimaal 18 maanden worden bewaard door Little-Star fotografie.
Little-Star fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Daarnaast zijn de leveranciers van de producten met grote zorg
geselecteerd, waardoor er geen of slechts minimale kleurverschillen zullen optreden.
Little-Star fotografie is niet verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit van de foto’s /
fotoproducten als je deze elders besteld, bij een niet professioneel fotolab (Hema,
Kruidvat, Albelli etc.) Wil je zeker zijn van een goed eindproduct dan adviseer ik deze te
bestellen via Little-Star fotografie.

Aansprakelijkheid
▪

Little-Star fotografie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens een
fotoshoot.

▪

Er kan geen beroep op Little-Star fotografie worden gedaan op klachten van
fotoafdrukken die niet door Little-Star fotografie aangeleverd zijn.

▪

Little-Star fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen.

Klachten
▪

Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen na levering van de
fotografische werken schriftelijk of per email aan de fotograaf worden medegedeeld.

Privacy, publicatie en promotie

▪

Little-Star fotografie zal discreet met uw persoonlijke gegevens en deze niet openbaar
maken of doorgeven aan derden.

▪
▪

Het is niet toegestaan de geleverde foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken
(tenzij dit met Little-Star fotografie is overeengekomen)
De foto’s die zijn gemaakt door Little-Star fotografie kunnen worden geplaatst op Social
Media, de website of worden gebruikt voor promotiemateriaal. De foto’s zijn hierbij
voorzien van een beschermend watermerk. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan gelieve
dit te melden tijdens de boeking of de fotoshoot, echter wees ervan bewust indien je
aangeeft dat ik nergens de foto’s mag plaatsen, maar je plaatst zelf wel de foto’s op social media/internet, dat ik dezelfde foto’s mag opnemen in mijn portfolio. Dit is bepaald
in de nieuwe AVG wet.
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