
Algemene voorwaarden


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: 
fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin 
van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 


Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen:

NTM Photography

De Veldse Hofstede 30 

6671HG Zetten


hierna te noemen Fotograaf en Wederpartij. Dit geldt ook voor offertes, opdrachtbevestigingen en 
alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Alleen met wederzijds schriftelijke 
instemming kan een afwijking van deze voorwaarden overeengekomen worden. 


Overeenkomst

Er wordt geacht een overeenkomst te zijn op het moment dat Wederpartij akkoord gaat met het 
door opdrachtnemer opgestelde voorstel of de offerte. 

In het geval van particulieren wordt ter bevestiging van de opdracht een aanbetaling gevraagd van 
50% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling wordt direct na akkoord gefactureerd aan 
opdrachtgever en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Komt de overeenkomst tot stand korter 
dan 14 dagen voor aanvang van de opdracht, dan dient de aanbetaling in elk geval uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. Facturatie van het resterende bedrag vindt, na 
aftrek van de aanbetaling, plaats bij oplevering van de  gemaakte beelden. Eventueel meerwerk of 
reis- en verblijfskosten worden gelijktijdig gefactureerd.


Vergoeding

Indien geen vergoeding is overeengekomen bepaalt Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en 
billijkheid de vergoeding. Bij het bepalen van de vergoeding wordt rekening gehouden met de 
omvang en de reikwijdte van het beoogde gebruik. Ook dienen noodzakelijke kosten of meerwerk 
door de Wederpartij te worden vergoed. 


Factuur en betaling

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Wanneer het verschuldigde 
bedrag niet binnen deze termijn door Fotograaf is ontvangen is Wederpartij de wettelijke rente te 
vermeerderen met 2% verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag.

Voldoet Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, daaronder ook meegerekend een inbreuk op het 
auteursrecht, dan komen alle kosten die Fotograaf maakt ter verkrijging van de vergoeding voor 
rekening van de Wederpartij.

Geen enkel gebruik van gemaakte beelden is toegestaan zolang de Wederpartij de uitstaande 
factuur nog niet heeft voldaan. 


Klachten

Klachten met betrekking tot het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch tenminste 
binnen 5 werkdagen na levering van het beeldmateriaal schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te 



worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen een redelijke termijn alsnog goed werk 
te leveren.


Uitvoering

De Fotograaf heeft het recht om opdrachten naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
Wijziging in de opdracht door Wederpartij komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door 
de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten waarop Wederpartij 
akkoord dient te geven. 


Levering

Een eerste versie van de gemaakte beelden wordt binnen drie weken na het plaatsvinden van de 
opdracht digitaal gedeeld met opdrachtgever. Het streven is altijd opdrachtgever een brede 
selectie beelden aan te kunnen bieden. De beelden krijgen allen een basiscorrectie op kleur en 
contrast. Afhankelijk van de gekozen opties krijgt opdrachtgever alle beelden direct op hoge 
resolutie of maakt een keuze uit de geselecteerde beelden. Is meer nabewerking nodig dan de 
basis kleur- en contractcorrectie dan zullen extra uren in rekening worden gebracht. De 
uiteindelijke foto’s worden digitaal gedeeld met opdrachtgever.


Reis- en verblijfkosten

Prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW en reiskosten binnen een straal van…. km vanaf 
postcode 6521EX. Bij een grotere afstand wordt €0,25/km in rekening gebracht.


Annulering

Annuleren van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen een maand voor aanvang van de 
opdracht schriftelijk of per mail bekend worden gemaakt aan opdrachtnemer. Bij annuleren wordt 
25% van het afgesproken totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een termijn 
korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% in rekening gebracht. Bij 
Annuleren korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht wordt 75% van het afgesproken 
bedrag in rekening gebracht. 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de opdrachtnemer brengt deze de 
opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte. Er zijn op dat moment twee opties; de 
opdrachtnemer regelt een andere fotograaf (de overeenkomst loopt door), of de opdrachtgever 
kan de overeenkomst ontbinden.  


Schade

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de opdrachtnemer (door overmacht) is de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het terugbetalen van het door opdrachtgever 
reeds betaalde voorschot. Als opdrachtnemer een vervanger regelt loopt de overeenkomst 
gewoon door en zal geen restitutie plaatsvinden.


Nabewerking

Opdrachtnemer heeft het recht en de creatieve vrijheid om beeldmaterialen te selecteren, 
bewerken en produceren zoals hij dat het beste acht.


Auteursrecht

Het auteursrecht op alle door Fotograaf gemaakte beelden berust bij de Fotograaf. Beelden 
mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de 
opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de beelden te gebruiken voor eigen 



promotie doeleinden (o.a. plaatsen op blogs, sociale media, website, aanbieden aan magazines/
blogs en het insturen voor fotowedstrijden). 

Ieder gebruik van het beeldmateriaal door Wederpartij, anders dan in de privé-sfeer, wordt gezien 
als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk op het auteursrecht heeft de 
Fotograaf recht op een vergoeding van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een 
dergelijke vorm van gebruik, zonder recht te verliezen op vergoeding van overige gelede schade. 


Licentie

Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door Fotograaf wordt uitsluitend 
schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie. De licentie en diens aard 
en omvang is beschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of factuur. Is omtrent de 
omvang van de licentie niets bepaald, dan is deze slechts geldig voor éénmalig gebruik naar aard 
en omvang zoals partijen dat bij aangaan van de opdracht hebben bedoeld. Wederpartij is niet 
bevoegd licenties tot het gebruik van het werk te verlenen aan derden. 


Naamsvermelding

De naam van de Fotograaf dient waar mogelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden 
opgenomen, of tenminste met een verwijzing naar het beeldmateriaal in de publicatie te worden 
vermeld. 


Aansprakelijkheid

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor de rechten van derden en/of schade voortvloeiend uit het 
gebruik en/of openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de 
zijde van de Fotograaf.

De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot maximaal de hoogte van het 
oorspronkelijke factuurbedrag voor het geleverde werk. 


Nederlands recht

Alle gevallen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn vallen onder het Nederlands recht. 
Ieder geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de 
bevoegd rechter in Nederland. 
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