
Algemene voorwaarden 
Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. 

De website 
Alle content van de website www.peggymaesfotografie.nl is eigendom van Peggy Maes en is 
beschermd door de Nederlandse auteurswet. Het is niet toegestaan beelden of teksten uit de 
website van fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Zowel tekst, foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, 
vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker. 

Auteursrecht/portretrecht 
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren 
zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is.  
Bij het delen van de beelden op social media is het verplicht een tag/credit/naamsvermelding 

van de fotograaf achter te laten. 

Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij 
foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient vooraf contact opgenomen te worden 
met de fotograaf. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding 
toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder 
het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de 
algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen 
voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren 
schriftelijk anders is aangegeven. 

De fotograaf mag de beelden op internet/social media plaatsen vóór u dat gedaan heeft. 

 

Digitale bestanden 
Digitale bestanden worden in JPEG geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge 
resolutie.  

Peggy Maes fotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden, en nooit onbewerkte bestanden 
of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te 
ontvangen. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken 
anders dan aangeleverd, bijvoorbeeld bijgesneden of voorzien van filters.  
Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Peggy Maes fotografie niet aansprakelijk voor 
de kwaliteit van de afdruk. 

  



Offerte 
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet 
tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
Indien u daadwerkelijk gebruik wilt maken van de diensten van Peggy Maes fotografie dient u 
de offerte te ondertekenen en te retourneren. 
 
Een opdracht - en daarmee ook de reservering van de trouwdatum in mijn agenda - voor een 
bruidsreportage is definitief na ondertekening en terugzenden van de offerte en na ontvangst 
van een aanbetaling van € 150,-  
Mocht Peggy Maes fotografie meerdere bruiloftsaanvragen voor één en dezelfde dag 
ontvangen staat het deze vrij om hierin een eigen keuze te maken.  

Factuur, betaling & reservering 

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.   

Bijzondere situaties 
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding 
van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of 
meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in 
aanmerking.  
In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal, het vallen van 
apparatuur of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf 
uitgesloten. 
Indien er een technisch mankement is m.b.t. fotoapparatuur wordt de fotograaf niet 
aansprakelijk gesteld. De shoot wordt dan, indien u dit wenst, opnieuw ingepland wanneer de 
technische problemen opgelost zijn. 
Bij ziekte van de fotograaf wordt de shoot verplaatst. Indien dit niet mogelijk is (bv bij een 
bruiloft) zal de fotograaf proberen een vervanger aan te dragen. Mocht dit niet lukken dan is de 
fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte andere kosten. 

Bij annulering van een opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde 
datum/tijd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 
Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen een maand voor de gereserveerde 
huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt 
gebracht. De aanbetaling van € 150,- wordt niet gerestitueerd.  

Levering en verzending 
De foto’s worden doorgaans binnen twee weken digitaal aangeleverd via WeTransfer. 
Bij bruidsreportages geldt een levertijd van ongeveer zes weken.  
U bent zelf verantwoordelijk voor het goed opslaan en een backup maken van uw bestanden. 
Peggy Maes fotografie is niet verantwoordelijk voor uw beelden nadat ze bij u afgeleverd zijn. 

Heeft u de beelden sneller nodig?  
Geen probleem! U kunt de foto’s binnen 2 werkdagen ontvangen voor €100,- extra. 
Let op; dit geldt niet voor bruidsreportages! 

 



 

Cadeaubonnen 
Een cadeaubon is exact 1 jaar geldig na de uitgifte hiervan. Cadeaubonnen worden niet voor 
geld ingewisseld en worden enkel gepersonaliseerd aangeboden. 

Aansprakelijkheid 
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van 
nalatigheid door de fotograaf.  

De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen 
aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde 
zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.  
 

 

Algemene voorwaarden kunnen, zonder enige kennisgeving, aangepast worden. 

 

 


