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Algemene voorwaarden Sisu Designs en Sisu Fotografie
Art 1 Noch de fotograaf, noch de klant, (noch de ouder/voogd) zal in de toekomst
feiten en/of resultaten, die met de algemene voorwaarden in directe samenhang
staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.
Art 2 De fotograaf zal de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit van de
klant niet aantasten.
Art 3 De klant kan geen aanspraak maken op het eigendomsrecht en auteursrecht
(ook niet op het bezit) van de gemaakte afbeeldingen in welke vorm dan ook.
Art 4 De klant verleent hierdoor aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte
recht de van hem/haar gemaakte foto’s openbaar te maken en/of te verveelvoudigen
en/of anderszins te gebruiken (publiceren) op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere
omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als
daarbuiten, met inachtneming van de artikelen 1 en 2 van deze overeenkomst.
Art 5De klant verleent – met inachtname van artikel 4 – de fotograaf toestemming
voor het verkopen van foto’s aan derden. Bij iedere verkoop aan derden heeft de
klant geen recht op vergoeding van de omzet van fotograaf op de foto’s van de
klant.
Art 6 De fotograaf is vrij iedere uit deze fotoshoot voortgekomen foto’s te bewerken,
wijzigen en/of te veranderen op iedere denkbare wijze – met inachtname van artikel
2.
Art 7 De klant mag afdrukken van de foto’s gebruiken alleen voor privé gebruik.
Iedere andere openbaarmaking van de foto’s zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. De klant dient te voorkomen dat
derden inbreuk maken op de rechten van fotograaf.
Art 8 De klant ontvangt van fotograaf een usb of per e-mail. Op deze usb of in de email staan alle volgens fotograaf geslaagde en bijgewerkte foto’s (zulks ter
beoordeling door fotograaf) . De klant zal deze foto’s louter voor eigen privé gebruik
aanwenden. Publicatie van deze foto’s is op geen enkele wijze toegestaan.
Art 9 De klant weet dat de foto’s op de website van de fotograaf geplaatst kunnen
worden. Artikel 2 zal hierbij in acht genomen worden.
Art 10 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen zeven werkdagen na levering van de Fotografische werken
schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht
binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij
dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.
Art 11 De fotograaf is niet aansprakelijk voor verlate leveringen als gevolg van
storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers (bijv. provider/
postbesteller/afdrukcentrale), of door onderhoud aan eigen apparatuur.
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Art 12 Alle bestellingen zijn binnen zes weken na betaling klaar. De foto’s kunnen
op afspraak bij de fotograaf afgehaald worden; anders worden de foto’s met PostNL
aangetekende post verstuurd. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de klant.
Art 13 Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het basis bedrag
voor een fotoshoot dient voor de afspraak op de rekening van de fotograaf
overgemaakt te worden of contant op de afspraak betaald te worden. Het bedrag
voor de bijbestellingen wordt per factuur verzonden. De verwerkingstermijn van
zes weken, begint vanaf het moment dat de factuur volledig voldaan is.
Art 14 Sisu Designs/ Sisu Fotografie is niet verantwoordelijk voor kwaliteit of
kleurverschillen die ontstaan bij het zelf laten afdrukken van foto’s. Voor het beste
resultaat raad Sisu Designs/ Sisu Fotografie u aan foto’s te laten afdrukken bij een
professioneel fotovaklab. Het is mogelijk deze via Sisu Designs/ Sisu Fotografie te
bestellen, vraag naar de mogelijkheden.
Art 15 Bij Sisu Designs/ Sisu Fotografie maken wij een reservering voor u
fotoreportage hetgeen inhoudt: kosten met betrekking tot ruimte , personeel en
inkoop materialen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt tot het stellen van de volgende
regels:
Bij het bevestigen van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene
voorwaarden, deze ontvangt u bij de bevestigingsmail.
Graag uw afspraak minstens vier dagen van te voren annuleren, anders zijn we
helaas genoodzaakt 50% van de gemaakte afspraak in rekening te brengen.
Annuleren kan alleen per mail of facebookmessenger. Bij ziekte is dit uiterlijk 24
uur van te voren. m.u.v. Overlijden partner of naaste familie.
Art 16 Sisu Designs kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij schade
(aan kleding, bij vallen etc.) die tijdens de fotoshoot wordt toegebracht.
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