
Voorwaarden voor de Gratis Dierendag Honden Fotoshoot zijn de volgende: 

Door het aanvaarden van de voorwaarden van deze gratis fotoshoot ga je akkoord dat Keizer Honden 

Fotografie de foto’s van de fotoshoot mag gebruiken voor o.a publicatie in de portfolio, Instagram en 

de zakelijke facebook pagina van Keizer Honden Fotografie Friesland. 

Locatie 

De fotoshoot zal worden uitgevoerd in de omgeving van Gaasterland (Friesland) op een nog nader te 

bepalen locatie. Bij regen of weersomstandigheden die een fotoshoot op een buitenlocatie 

onmogelijk maken wordt er in overleg een andere afspraak gemaakt, of kan de fotoshoot in de 

fotostudio van Keizer Honden Fotografie plaatsvinden.  

Recensie 

Na afloop van de gratis fotoshoot laat je een recensie achter op Google - Zoek op google de pagina 

https://www.keizerfotografie.nl en laat je recensie achter. 

En ook op de facebookpagina https://www.facebook.com/Keizerhondenfotografie/ laat je een 

recensie achter 

Wat krijg Je: 

Ik maak uit de serie van de fotoshoot een selectie van 10-15 foto’s. De foto’s voorzien van een klein 

logo worden via we-transfur toegestuurd. Deze foto’s zijn niet geschikt om af te laten drukken maar 

wel voor gebruik op je social media etc. Keizer Fotografie mag de foto’s gebruiken voor publicatie op 

bovengenoemde social media en portfolio 

Levering Foto’s 

De levering van de foto’s zal uiterlijk op binnen 4 weken na de afloop van de fotoshoot plaatsvinden. 

Na de fotoshoot worden de foto’s professioneel nabewerkt door Keizer Fotografie. Dit vergt enige 

tijd. 

Nabestellen 

Je kunt als je dat wenst, uit de geselecteerde foto’s een keuze maken om na te bestellen in 

een gewenst formaat. Of een speciale afdruk bestellen van een foto van keuze (zie ook Wall-

Art) of van de geselecteerde en de rest vd foto’s een fotoalbum laten maken 

Het is niet toegestaan: de foto’s zonder het logo van Keizer Fotografie te delen op social media! 

Het is ook niet toegestaan de foto’s te bewerken!  

Keizer Fotografie heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s met inbegrip van het recht tot 

openbaar maken. 

Verder wil ik u nog wijzen op het volgende:  

Op de website van Keizer Honden Fotografie Friesland kunt je mijn privacyverklaring vinden. 

Meer informatie over portretrecht kunt u vinden op de volgende link: 

https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht 

Door het ondertekenen van deze opdracht bevestiging gaat u akkoord met de voorwaarden van de 

fotoshoot. 

https://www.keizerfotografie.nl/
https://www.facebook.com/Keizerhondenfotografie/

