
ALGEMENE VOORWAARDEN      Allet Fotografie   
 

• De fotoshoots vinden plaats op een buitenlocatie. 
• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en aangegeven reiskosten in km. 
• Per extra kilometer wordt €0,25 berekend. 
• Bij het boeken van een fotoshoot, ga je automatisch akkoord met het 

plaatsen van een paar beelden voor promotie-doeleinden zoals website, 
sociale media, folders en andere reclame-uitingen. Mocht je dit niet willen, 
geef dit dan van tevoren of tijdens de fotoshoot aan.  

• Na het uitvoeren van de fotoshoot krijg je van mij de factuur toegestuurd, 
na het ontvangen van je betaling krijg je de beelden binnen 2 weken via 
een online album per mail toegestuurd.   

• In het geval van regen wordt de fotoshoot verplaatst, we kijken dan samen 
naar een nieuw geschikt moment.  

• De klant is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde bestanden na 
levering. Maak hier een back-up van. De link naar de foto’s blijft 1 jaar 
bestaan.  

• Ik maak naar eigen, creatief inzicht de beelden. Ik bewerk ze naar eigen 
stijl en maak de keuze welke beelden in het online album komen te staan. 
Over deze keuze kan niet worden gediscussieerd. Extra beelden kosten 
€4,75 per stuk, indien de fotoserie dit toe laat.  

• De RAW- (onbewerkte) bestanden worden niet vrijgegeven.  
• Het is niet toegestaan om de beelden in een andere bewerking/uitsnede 

op internet te plaatsen, tenzij hierover contact is geweest.  
• De beelden zijn voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze voor 

commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij vooraf overlegd.  
• Mochten door mij gemaakte foto’s op internet en sociale media geplaatst 

worden, is het fijn als je verwijst naar www.alletfotografie.nl (website) of 
mij tagged op social media: FB @alletfotografie, INSTA @alletfotografie of 
#alletfotografie 

• Ik ben niet aansprakelijk als een afdruk afwijkt van de kleurweergave op 
jouw beeldscherm. Ik ben niet verantwoordelijk voor deze eindproducten. 

• In geen enkel geval maak ik persoonlijke gegevens openbaar of geef dit 
door aan derden.  

• Ik behoud me het recht om deze Algemene Voorwaarden en de informatie 
op de website te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. 

• Voor vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact met me op via 
info@alletfotografie.nl 
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