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1. Algemeen












Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle foto's, bestellingen en overige diensten
geleverd door Karin Elizabeth fotografie.
Bij het maken van een overeenkomst / bestelling /
afspraak, en bij het afnemen van de Foto's gaat U
(klant, wederpartij) automatisch (stilzwijgend)
akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien U
bezwaar heeft tegen (één of meerdere van) deze
algemene voorwaarden, kunt U schriftelijk bezwaar
maken voordat een sessie of reportage plaatsvindt.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en
de wederpartij, d.w.z. bijv. offertes, schriftelijke en
mondelinge overeenkomsten,
opdrachtbevestigingen. De voorwaarden zijn ook
van toepassing na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk van
deze voorwaarden hebben afgeweken. De
Fotograaf geeft geen achting aan algemene
voorwaarden die door de wederpartij zelf zijn
opgesteld en wijst deze ten alle tijden van de hand.
Offertes zijn uiteraard vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf
heeft het recht om tot 2 dagen na ontvangst van de
aanvaarding van haar aanbod ditzelfde aanbod
alsnog te herroepen. De offerte verplicht niet tot
levering van (een deel van) de prestatie tegen een
(proportionele) prijs.
Indien geen vergoeding is overeengekomen
hanteert de Fotograaf een gebruikelijke vergoeding
en is deze van toepassing.
Aan de inhoud en informatie die op
karinelizabethfotografie.nl en verwante webpagina's
is geplaatst kunnen geen rechten worden ontleend,
ondanks de uiterste zorg die de Fotograaf heeft
besteed aan de correctheid en volledigheid van
deze website.

2. De Sessie





Bij iedere sessie zal een grove selectie worden
gemaakt van de Foto's die bewerkt kunnen worden.
De Fotograaf: a) plaatst deze selectie in een
online galerij zodat de klant de foto's kan
uitkiezen, OF b) de Fotograaf kiest de beelden
die zij zal bewerken zelf uit. De Fotograaf is vrij
in deze keuze.
De sessie is pas compleet wanneer de Fotograaf
(naar eigen inzicht) een selectie heeft gemaakt.
De Fotograaf is volledig vrij om naar eigen inzicht te
beoordelen welke Foto's geschikt zijn om aan U te
tonen, en welke niet. De wederpartij kan geen
beroep doen op verwijderde Foto's en kan tevens



geen beroep doen op de Foto's die volgens de
Fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
Indien de Fotograaf (naar eigen inzicht) te lang
moet wachten (indien wederpartij op afgesproken
tijdstip niet gereed is om te starten) dan kunnen
hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

3. Sessie boeken, annulering












Boeken van een sessie kan geschieden door een
email te sturen, gebruik te maken van het contact
formulier op de website, of telefonisch.
Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen a)
inclusief BTW en b) exclusief reiskosten.
Reiskosten bedragen 0,19 EUR per kilometer indien
de fotograaf per auto komt. Komt de Fotograaf met
het OV dan vraagt zij volledige vergoeding van
gemaakte reiskosten.
Voor ingeplande sessies geldt ten alle tijden, dat de
Fotograaf niet verantwoordelijk is of aansprakelijk
kan worden gesteld indien de Fotograaf door
omstandigheden niet aanwezig kan zijn of
verhinderd is. Een sessie wordt verzet.
Annulering kan telefonisch of per email, uiterlijk
24 uur van tevoren. Wordt er niet tijdig door U
geannuleerd, dan heeft de Fotograaf recht op
50% van de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
Hiervoor ontvangt de wederpartij een factuur.
Foto's worden vaak buiten gemaakt, en dat kan bij
bewolkt en zonnig weer. Indien het regent zal de
Fotograaf naar eigen inzicht de sessie annuleren;
dit omdat regen schadelijk is voor apparatuur. Een
sessie wordt ook dan kosteloos verzet.
Indien de wederpartij een locatie kiest waaraan
kosten zijn verbonden is de wederpartij
verantwoordelijk voor deze kosten.

4. Betalingen








De voorwaarden voor betalingen zijn van
toepassing op iedere afgesproken dienst die de
Fotograaf levert, bijv. sessies, album maken, extra
nabewerkingen bestellen, enzovoorts, tenzij
schriftelijk iets anders overeen is gekomen door
beide partijen.
Dezelfde voorwaarden gelden in het geval van
betaling na inbreuk op de auteursrechten van de
Fotograaf.
Betaling dient 14 dagen na factuurdatum te
worden voldaan tenzij anders aangegeven op de
factuur.
In geval van een (model portfolio) sessie met
visagie dient 50% van de kosten voor aanvang
van de shoot te worden voldaan.





Na het verstrijken van de betaaltermijn is de
wederpartij in verzuim. Is de wederpartij in verzuim
of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen
van één of meer verplichtingen (inclusief schending
van auteursrecht) komen alle kosten ter verkrijging
van voldoening in en buiten rechte voor rekening
van de wederpartij.
Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere
kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten
verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze kosten en dit meerwerk voor
vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Fotograaf niet aansprakelijk stellen indien de
fotozaak in kwestie de foto's slecht afdrukt (betreft
o.a. kleur, scherpte, kwaliteit van de afdruk) of
schade aanricht aan de CD-Rom, DVD of
afdrukken. Het is de verantwoordelijkheid van de
klant om de foto's bij een professionele fotozaak af
te laten drukken.
7. Auteursrecht


5. Aflevering, verzending








Indien geen levertijd overeen is gekomen, wordt
deze in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
Indien de Fotograaf en de wederpartij
overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd,
heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk
overeengekomen vergoeding met ten minste 50%
te verhogen.
Een pakketprijs voor een sessie is standaard
inclusief 1 x verzendkosten voor een CD-Rom. Voor
extra verzendingen bijv. een extra CD-Rom of
albumpje worden verzendkosten (tarieven PostNL
d.d. zending) in rekening gebracht.
Verzending geschiedt via brievenbus post via
PostNL.
CD-Roms, albums e.d. worden met zorg ingepakt in
een bubbelenvelop.
De aansprakelijkheid van de Fotograaf voor uw
verzending houdt op vanaf het moment dat het
pakketje de postbus in gaat. Verzending is op risico
van de wederpartij. Alle schade die een verzonden
pakketje kan oplopen valt buiten de
verantwoordelijkheid van de fotograaf.












6. Klachten, aansprakelijkheid













Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden
doorgegeven aan de Fotograaf. Deze heeft het
recht om, binnen een redelijke termijn, de Foto's
alsnog verbeterd af te leveren.
Indien de wederpartij ontevreden is / blijft over het
resultaat van de sessie en de geleverde Foto's, is
het voor de Fotograaf helaas niet mogelijk om geld
terug te geven; de uren zijn er immers toch
ingegaan. Wel wordt er een passende oplossing
gevonden.
Het is in geen geval mogelijk voor de wederpartij
om (schade)claims te leggen op de Fotograaf, in
geen enkele zin.
Bij opdrachten kan de Fotograaf nooit aansprakelijk
worden gesteld: bij lichamelijke en/of materiële
schade veroorzaakt door uitglijden, vallen,
elektrocuteren , verlies, schade etc. tijdens een
fotosessie op locatie (binnen en buiten) of in een
studio. De wederpartij is tijdens een shoot
verantwoordelijk voor uzelf en uw
eigendommen. Deelname aan een sessie is
volledig op uw eigen risico.
Wanneer materiaal verloren gaat tijdens of na de
opdracht / fotosessie, worden verloren opnames
voor zover mogelijk opnieuw gemaakt. Kosten die
voortkomen uit het inhuren van modellen /
voertuigen / visagist etc. worden niet vergoed door
de fotograaf.
Indien de wederpartij zelfstandig afdrukken laat
maken van de bewerkte foto's, kan de klant de







De Fotograaf is en blijft ten alle tijden
intellectueel eigenaar van alle Foto's die door de
Fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht,
etc. en van alle Foto's die op deze site en
verwante webpagina's worden geplaatst.
De Fotograaf heeft het auteursrecht op alle Foto's
gemaakt door Karin Elizabeth fotografie.
Foto's mogen op geen enkele manier worden
gebruikt of gewijzigd zonder vooraf schriftelijk
toestemming te hebben van de Fotograaf. Deze
toestemming dient de wederpartij te kunnen tonen
op verzoek.
De foto's gepubliceerd op karinelizabethfotografie.nl
en alle verwante webpagina's (flickr, deviantART,
modelmayhem, etc) zijn alleen bestemd voor de
eigenaar van Karin Elizabeth fotografie, Karin E.
Lips (vanaf nu: 'de Fotograaf'). De foto's zijn online
geplaatst zodat het publiek ze kan bekijken; de
foto's zijn niet bestemd voor consumptie.
Ieder toegewezen recht omtrent het gebruik van
een Foto van Karin Elizabeth Fotografie is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
De Fotograaf behoudt het digitale origineel; de
Fotograaf geeft geen RAW bestanden aan de
klant en de klant ontvangt ook niet de overige
onbewerkte beelden.
Alle door Karin Elizabeth fotografie gemaakte Foto's
kunnen in het portfolio worden opgenomen en
worden getoond aan (potentiële) klanten.
Alleen bij boudoir sessies zal de Fotograaf eerst
toestemming vragen aan de wederpartij één of
meerdere foto's ter zelfpromotie te plaatsen op
karinelizabethfotografie.nl en geassocieerde
webpagina's.
Karin Elizabeth fotografie mag de Foto's ten alle
tijden non-commercieel herpubliceren of licenseren
aan derden. Indien de Fotograaf interesse heeft een
Foto voor commerciële doeleinden te gebruiken, zal
de Fotograaf toestemming vragen aan de
wederpartij en indien nodig een model release laten
tekenen.
Het morele recht van de Fotograaf te worden
erkend als zijnde de maker van een Foto dient te
worden gerespecteerd. Bij iedere vorm van
publicatie dient duidelijk bij elke foto te worden
vermeld: "Foto: Karin Elizabeth fotografie" of
"Foto: www.karinelizabethfotografie.nl". Bij het
niet nakomen van deze voorwaarde komt de
Fotograaf een extra vergoeding toe van 100% van
het bedrag verschuldigd aan publicatiekosten.
Ieder gebruik van een Foto of ander werk gemaakt
door Karin Elizabeth fotografie dat niet is
overeengekomen en waarvoor geen schriftelijke
toestemming is gegeven door de Fotograaf wordt
beschouwd als inbreuk op de auteursrechten van
de Fotograaf, Bij inbreuk komt de Fotograaf een
vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal
de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
vergoeding voor een dergelijke vorm van
gebruik.

