Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van
Amy Wouters Fotografie. Bij het boeken van een fotoreportage gaat u automatisch
akkoord met deze voorwaarden. Als u toch bezwaar heeft tegen deze voorwaarden,
dan dient u dit voorafgaand aan de reportage aan te geven via
awouters7@hotmail.com. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst
moment door Amy Wouters Fotografie worden aangepast. De fotografe kan in geen
enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade die
tijdens de fotoreportage wordt opgelopen.

Fotoreportage
U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt.
Amy Wouters Fotografie is vrij om haar artistieke kennis en inzicht in de reportage en
nabewerking toe te passen. Zorg dat u klaar staat op het afgesproken tijdstip zodat de
fotografe meteen kan beginnen. Als de fotografe toch lang moet wachten kunnen
hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Foto’s uitzoeken
Amy Wouters Fotografie maakt binnen één week na de reportage een selectie van de
foto’s. Daarna kunt u zelf uw keuze maken via een persoonlijke pagina met
wachtwoord. De voorbeeldfoto’s op deze pagina zijn op klein formaat met logo en
mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. U
kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotografe niet door de selectie
heen zijn gekomen.
Nadat u de foto’s heeft uitgekozen streeft Amy Wouters Fotografie ernaar uw foto’s
binnen twee weken klaar te hebben. Mocht dit niet lukken om welke reden dan ook
dan neemt de fotografe contact met u op.

Fotoreportage boeken
Een fotoreportage kan geboekt worden via het contactformulier, een email of via een
privébericht op Facebook of Instagram. U kunt tot maximaal 72 uur voor de
fotoreportage kosteloos annuleren. Daarna wordt er 50% van het bedrag in rekening
gebracht. Bij zware bewolking of regen gaat de fotoreportage niet door en wordt er
een nieuwe datum gepland.

Betaling
Reiskosten zijn niet inbegrepen bij de prijs van een reportage. De fotoreportage en
reiskosten kunt u direct contant betalen of binnen 14 dagen overmaken. Er worden
geen foto’s geleverd als het bedrag nog niet is voldaan. Amy Wouters Fotografie
stuurt geen facturen, dit i.v.m. de kleineondernemersregeling. De reportage en foto’s
zijn voor u persoonlijk gemaakt. Teruggave van geld is helaas in geen enkel geval
mogelijk.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
Klachten dienen binnen 5 dagen na het ontvangen van uw foto’s gemeld te worden
via awouters7@hotmail.com. De fotografe heeft het recht om alsnog goed werk voor
afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij
ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het
gewenste doel te bereiken. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen
op de fotograaf, in welke zin dan ook. U bent tijdens de fotoreportage zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf,
uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele
wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig op uw
eigen risico.

Auteursrechten & Publicatie
Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn
toegeschreven, zijn en blijven altijd in het bezit van Amy Wouters Fotografie.
Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een
digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Een digitale foto op webformaat
met logo mag u alleen op social media gebruiken. Een digitale foto op hoge resolutie
zonder logo is uitsluitend voor eigen gebruik en mogen in geen enkel geval op
internet of social media verschijnen. Digitale foto’s op hoge resolutie mogen niet
worden gedeeld met derden.
Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie neem dan altijd vooraf contact op via
awouters7@hotmail.com. Er zal een passende vergoeding worden besproken. Bij
iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te
worden: “Foto: Amy Wouters Fotografie” of “Foto: amywoutersfotografie.com”. Bij het
niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een nader te bepalen
vergoeding toe.
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