
Algemene Voorwaarden Keizer Fotografie 

1. 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. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) 
is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick. 
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.  

2. Toepassing.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Keizer 
Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of 
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen 
schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.  

3. Aansprakelijkheid. 

Keizer Fotografie is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade (materiële of 
lichamelijke schade) tijdens de fotoshoot. 

4. Vergoeding  

4.1 Indien aannemelijk is dat Keizer Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft 
verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor 
vergoeding door de Wederpartij in aanmerking. 

5. Boeking en betaling  

5.1 Zodra de opdrachtbevestiging is ondertekend en de betaling via het betaalverzoek is ontvangen is 
de boeking definitief er is geen restitutie mogelijk. 

5.2 Betaling dient te geschieden voor aanvang van de fotoshoot via een bank betaalverzoek die als 
link wordt toegestuurd via whatsapp of email, of als mondeling overeengekomen.  

5.3 Indien Keizer Fotografie het verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen, kan geen aanspraak 
worden gemaakt op de datum voor de geplande fotoshoot.  

6. Levering    

6.1 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.  

6.2 Keizer Fotografie zoekt uit alle beelden de meest geschikte foto’s passende bij het gekozen 
pakket. Deze beelden worden bewerkt in klein formaat toegestuurd via we-transfer. Uit deze 
beelden kan een keuze worden gemaakt passend bij het geboekte foto pakket.  

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Keizer Fotografie volledig vrij in de keuze van de 
toeleveranciers en derden met wie Keizer Fotografie werkt om tot uitvoering van de 
opdrachtovereenkomst te komen.  



6.4 Digitale beelden op webformaat worden met een klein logo geleverd. De gekozen afdrukken 
behorende bij het pakket en eventuele nabestellingen worden zonder logo geleverd. Er worden geen 
digitale beelden in hoge resolutie geleverd. 

6.4 De foto’s worden binnen 4 weken nabewerkt en geleverd, mocht dit langer duren dan krijgt u 
hierover bericht.  

6.5 Indien Keizer Fotografie en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, 
heeft Keizer Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 25% 
te verhogen.  

6.6 Bij het boeken van de fotoshoot geeft Wederpartij Keizer Fotografie toestemming om alle foto’s 
te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld portfolio, sociale media 
eigen gebruik en eventuele andere activiteiten in de toekomst. Wanneer Wederpartij een specifieke 
foto niet online wil hebben kan dit overlegd worden met Keizer Fotografie. 

7. Klachten  

7.1 Klachten inzake de geleverde fotoshoot dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 
tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Keizer Fotografie te 
worden medegedeeld. Keizer Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk 
voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.  

8. Opdracht  

8.1 Een opdrachtbevestiging is een overeenkomst waarbij Keizer Fotografie zich jegens de 
Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.  

8.2 Cadeaubonnen zijn mits anders is overeengekomen 1 jaar geldig.  

8.3 Keizer Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is 
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  

9. Annulering 

9.1 Annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij is alleen mogelijk bij het 
overlijden van de hond. Keizer Fotografie heeft recht op de overeengekomen vergoeding van 25 % 
van de geboekte fotoshoot, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.  

10. Internet  

10.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de 
op internet afgebeelde Fotografische werk met het logo van Keizer Fotografie wordt geplaatst en op 
geen enkele wijze door de wederpartij mag zijn bewerkt. 

10.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of 
anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. 
Keizer Fotografie behoudt het auteursrecht van alle beelden.   

 


