ALGEMENE VOORWAARDEN NANUQ D OG PHOTOGRAPHY

Op het boeken van een fotosessie zijn de algemene voorwaarden van Nanuq Dog
Photography van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk zijn aanvaard.
Definities
- Fotograaf: Nanuq Dog Photography, KvK 80997120, tevens opdrachtnemer en gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen fotograaf en opdrachtgever, ontstaan door
aanbod en aanvaarding.
- Prijslijst: overzicht dat te vinden is op de website van de fotograaf
- Offerte: schriftelijk aanbod van de fotograaf
- Annuleren: Beëindiging van de overeenkomst
- Aw: Auteurswet 1912
- Schriftelijk: omvat elektronische communicatie tussen de fotograaf en opdrachtgever. De
bewijslast van ontvangst van elektronische communicatie ligt ten alle tijden bij de
opdrachtgever.
Aanbod en aanvaarding
Het boeken van een fotosessie is mogelijk via de website, e-mail of sociale media. De
fotograaf doet middels een offerte of prijslijst een aanbod. De opdrachtgever heeft 14
dagen de tijd om dit aanbod te accepteren. Wordt er niet uitdrukkelijk geaccepteerd, maar
wordt er in het kader van de overeenkomst door de fotograaf werk uitgevoerd, dan wordt
dit als een aanvaarding beschouwd.
Uitvoering
De fotograaf is vrij om naar eigen stijl en inzicht invulling te geven aan de fotosessie en
nabewerking van de foto's.
De fotograaf acht zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ongevallen tijdens de
fotosessie. Deze schade omvat zowel materiële als immateriële schade.

Na afloop van de fotosessie wordt door de fotograaf een selectie gemaakt van de gemaakte
foto's waar de opdrachtgever uit kan kiezen. De fotograaf is vrij om te bepalen welke foto's
geschikt zijn.
Levering
De fotograaf streeft er naar om de bewerkte foto's binnen 14 dagen te leveren. Afwijking
van deze termijn is mogelijk. De opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden
gebracht.
Levering geschiedt, tenzij anders afgesproken, digitaal. De fotograaf is niet aansprakelijk
voor verschil in kleur of kwaliteit tussen de digitale bestanden en door opdrachtgever zelf
verzorgde afdrukken.
Betalingsvoorwaarden
Bij het boeken van een fotosessie gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden. Betaling
vindt via digitale overboeking plaats, tenzij anders over een gekomen.
Voor aanvang van de fotosessie dient het overeengekomen tarief op de rekening van de
fotograaf te staan. Geschiedt afzegging door de opdrachtgever binnen minder dan 24 uur
voorafgaand aan de geplande fotosessie, dan staat het de fotograaf vrij hier kosten voor in
rekening te brengen. Deze kosten omvatten 50% van het tussen fotograaf en opdrachtgever
overeengekomen tarief.
Levering van de foto's zal pas plaatsvinden op het moment dat opdrachtgever aan zijn
gehele betalingsverplichting heeft voldaan.
Cadeaubonnen
Cadeaubonnen uitgegeven door Nanuq Dog Photography zijn niet vatbaar voor
herroeping, noch inwisselbaar voor contanten. Op de cadeaubon wordt een vervaldatum
vermeld. Na deze datum is het inwisselen van de cadeaubon niet meer mogelijk.
De cadeaubonnen zijn geldig voor een fotosessie binnen 40km van de vestigingsplaats van
Nanuq Dog Photography, tenzij anders besproken. Voor fotosessies buiten dit gebied
wordt een extra reiskostenvergoeding gerekend.
Annulering en opschorting
Verzuimt de opdrachtgever om aanwezig te zijn op de afgesproken plaats en datum, dan
staat het de fotograaf vrij hier kosten voor in rekening te brengen.
Totdat opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, is de fotograaf
gerechtigd om levering van de foto's op te schorten.
Indien de fotograaf door omstandigheden verhinderd is, kan de fotograaf hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld. In overleg met de opdrachtgever wordt er dan een nieuwe

fotosessie gepland. Hetzelfde geldt voor weersomstandigheden waarbij het houden van
een fotosessie niet mogelijk is.
Klachten
Klachten van opdrachtgever dienen binnen 7 dagen na levering van de foto's plaats te
vinden. Klachten die na deze termijn worden geuit, worden niet in behandeling genomen.
De fotograaf zal samen met de opdrachtgever zoeken naar een geschikte oplossing. Deze
oplossing houdt in ieder geval niet het terugeisen van het door opdrachtgever betaalde in.
Risico en aansprakelijkheid
Tijdens de fotosessie is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor zichzelf en eigendommen.
Dit omvat tevens schade aan derden en dieren. Deelname komt geheel voor eigen risico.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door opdrachtgever zelf jegens
de fotograaf, voor zover er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad.
Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade die is ontstaan door zijn dier.
Publicatie en promotie
De fotograaf heeft ten alle tijden het recht om gemaakte foto's te gebruiken voor
promotiedoeleinden en publicaties. Het auteursrecht en andere vormen van intellectueel
eigendom berusten bij de fotograaf.
Opdrachtgever is niet zonder toestemming van de fotograaf gerechtigd de geleverde foto's
in te zetten voor commerciële doeleinden of ander gebruik buiten de huiselijke kring. Ook
voor het gebruik van een foto voor wedstrijden en publicaties dient de opdrachtgever
toestemming te vragen aan de fotograaf.
De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de
verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen (art. 25 Aw).
Het bewerken van de door fotograaf geleverde foto's is niet toegestaan zonder
uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
Elk gebruik dat niet overeenkomstig is met de algemene voorwaarden wordt beschouwd
als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Overige bepalingen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het accepteren van
de algemene voorwaarden omvat mede een forumkeuze voor de Nederlandse rechter.

