
 

Algemene voorwaarden 

Algemeen 

1.  Op de gemaakte foto’s van Marijn Ebing Fotografie zit auteursrecht. Marijn Ebing Fotografie 

blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s, mits hier andere afspraken over gemaakt zijn. 

2. Marijn Ebing Fotografie is bekend met de privacywetgeving en zal geen gegevens van de klant 

aan derden verstrekken. 

 

Aansprakelijkheid 

3. Marijn Ebing Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade 

opgelopen of veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan 

de zijde van Marijn Ebing Fotografie. 

 

Betaling 

4. Een dag na de fotoshoot ontvangt de klant de factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na 

factuurdatum aan Marijn Ebing Fotografie betaald te worden. De klant ontvangt de foto’s nadat 

er betaald is. De klant ontvangt de foto’s in hoge resolutie, zonder watermerk. Wanneer de 

klant het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn betaalt, is de klant 2% van het 

factuurbedrag extra verschuldigd. 

 

Commerciële en zakelijke doeleinden 

5. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming dat de gemaakte foto’s 

gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden, te denken aan website en social media. 

Indien hier bezwaar tegen is dient dit voor of tijdens de fotoshoot aangegeven te worden door 

de klant. 

6. Wanneer Marijn Ebing Fotografie een foto wil doorsturen naar een ander bedrijf, zal de klant 

altijd om toestemming worden gevraagd.. 



7. De klant dient toestemming te vragen aan Marijn Ebing Fotografie wanneer de klant de 

beelden wil doorsturen naar een commercieel bedrijf. 

 

Bewerking 

8. Marijn Ebing Fotografie bewerkt de beelden met veel zorg en aandacht. Dit maakt dat de 

beelden conform de stijl van Marijn Ebing Fotografie worden aangeleverd. Daarom worden geen 

onbewerkte originele (RAW) beelden geleverd. 

9. Het bewerken van foto’s door de klant is niet toegestaan.  

 

Annulering 

10. De klant mag kosteloos annuleren binnen een termijn van 30 dagen voor de geplande datum 

van de fotoshoot. 

11. Wanneer de klant binnen 30 dagen voor de geplande datum van de fotoshoot annuleert, 

heeft Marijn Ebing Fotografie recht op 20% van de overeengekomen vergoeding in verband met 

misgelopen inkomsten. 

12. Bij slecht weer (storm, onweer, zware regen) mag de fotoshoot die buiten plaats zou vinden 

worden verplaatst door de klant of Marijn Ebing Fotografie. Er wordt in samenspraak een nieuwe 

datum overeengekomen. De fotoshoot wordt uiterlijk de ochtend voor aanvang van de fotoshoot 

verplaatst. 

 

Naamsvermelding 

13. Bij het publiceren/gebruiken van foto’s door de klant op bijvoorbeeld social media, dient de 

klant altijd naamsvermelding of verwijzing naar Marijn Ebing Fotografie te gebruiken. 

 

Prijzen 

14. Marijn Ebing Fotografie heeft te allen tijde het recht om prijzen en pakketten te wijzigen. 

 



Overmacht 

15. Vanuit de klant en vanuit Marijn Ebing Fotografie kan er sprake zijn van ziekte. Dit kan uiterlijk 

vijf uur voorafgaand aan de fotoshoot, door beide partijen, worden aangegeven. Er wordt in dat 

geval een nieuwe datum gepland. Wanneer de klant geen nieuwe datum wil plannen, wordt het 

een annulering. 


