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Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte 
en overeenkomst tussen Kelly Groenestijn Fotografie & Webdesign, 
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop 
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, 
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan 
door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze 
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden 
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.4 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet 
van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht 
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend; 
zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door 
Opdrachtnemer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst 
van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen.
2.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 
dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 30 dagen 
plaatsvindt heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn 
en/of honorering/kosten aan te passen.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader 
van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Contractsduur en uitvoeringstermijnen
3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de 
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of 
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van 
een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk 
in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn 
te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 4: Niet-nakoming/Opzegging/Ontbinding/Opschorting
4.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onver-
minderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/
of schadevergoeding), indien: - Opdrachtgever in strijd handelt met 
enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - Opdrachtgever 
overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot 
faillietverklaring doet; - faillissement van Opdrachtgever wordt 
aangevraagd, c.q. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op 
hem van toepassing wordt; - het bedrijf van Opdrachtgever wordt 
stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; 
- op enig vermogensbestanddeel van Opdrachtgever beslag wordt 
gelegd; - ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 
mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is 
iedere vordering op Opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat 
opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden is.
4.2 Het in lid 1 van dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige 
toepassing indien Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn 
uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van 
Opdrachtnemer passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 5: Annulering
5.1 In geval van opzegging door Opdrachtgever, welke niet aan 
Opdrachtnemer is toe te rekenen, zijn alle door Opdrachtnemer ter 
zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde 
winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de 
hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door 
Opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 6: Uitvoering
6.1 Opdrachtnemer voert de door de Opdrachtgever schriftelijk 
bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website of het maken 

van een fotoshoot naar beste kunnen en weten uit, waarbij de 
belangen van de klant in acht genomen worden. 
6.2 De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te 
laten verrichten door derden.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan 
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer 
zijn verstrekt dan wel onjuist zijn, heeft Opdrachtnemer het recht 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven 
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Niettegenstaande de hierboven bedoelde opschorting blijven de 
overeengekomen betalingstermijnen ongewijzigd van kracht en geldt 
het bepaalde in Artikel 5.
6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden 
uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die 
tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever 
deresultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.
6.6 Indien de opdracht een fotoshoot betreft dient de Opdrachtgever 
er zorg voor te dragen dat het te fotograferen onderwerp optimaal 
gepresenteerd wordt. Dieren dienen voor de fotoshoot gewassen en 
geborsteld te zijn en kinderen netjes aangekleed.
6.7 De Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een 
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen 
technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.8 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden 
dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, 
komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de 
Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van 
meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend 
en aan de Opdrachtnemer is geretourneerd.
6.9 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtnemer 
volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de 
Opdrachtnemer werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst 
te komen, inclusief modellen en stylisten.

Artikel 7: Levering
7.1 Levering geschiedt vanuit het pand van Opdrachtnemer of digitaal 
per mail. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het 
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de 
Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan 
is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of 
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment 
waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

Artikel 8: Wijziging
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het 
voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd 
of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor 
worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële 
en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer 
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
8.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg 
is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
8.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een 
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in 
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben 
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te 
leveren zaken.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, 
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  
Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden 
daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op 
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 



van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn 
verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht
zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk 
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is 
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10: Betaling en incassokosten
10.1 Indien de opdracht webdesign betreft diende de betaling 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, 
tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. 
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien 
de opdracht een fotoshoot betreft dient uiterlijk op de dag van de 
fotoshoot het bedrag van de fotoshoot te zijn voldaan. Nabestellingen 
worden pas geleverd na betaling.
10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling 
van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per 
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot 
het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane 
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte 
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer 
kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling 
weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de 
toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige 
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van 
het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen 
de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de 
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de 
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming 
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 
Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die 
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere 
Opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 
veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de 
aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het 
uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk 
gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter 
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en 
de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Opdrachtgever), 
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen 
eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever 
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
11.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de 
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van 
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij 
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 
11.2 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) 
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter 
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever 
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de 
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien de 
opdracht gever niet tevreden is over de geleverde foto’s of website 
dat dient de Opdrachtgever dit binnen zeven dagen na levering 
schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. De melding dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 
Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever 
dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) 
onderzoeken.
11.3 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn 
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook 
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en 

hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft. 
11.4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt 
de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling.
11.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande 
tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak 
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien 
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving 
ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van 
Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan 
wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. 
In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de 
vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom 
daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer 
anders aangeeft. 
11.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan 
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor 
gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 
11.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel 
of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, 
aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
11.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt 
de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 
Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een 
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door 
of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens.
12.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot 
maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval 
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in 
voorkomend geval.
12.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
12.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke 
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van 
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de 
gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend 
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 
13.1 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke 
voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove 
schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer of door hem 
ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt 
tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er 
sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de 
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 14: Vrijwaring
14.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele 
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere 
dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit 
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte 
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 
verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in 
het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en 
schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt 
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij 



uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het 
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich 
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg 
te beslechten.

Artikel 16: Zichtzendingen
16.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die 
niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen tien 
werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
16.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische 
werken die niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen 
tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
16.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden 
met Fotografische werken langer worden behouden dan de 
overeengekomen periode, is de Opdrachtgever gehouden de schade 
die de Opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden.
16.4 De Opdrachtgever is niet alleen verplicht tot tijdige retournering 
van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de 
Opdrachtnemer, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat 
in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale 
bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat 
meteen (doen) vernietigen.

Artikel 17: Webwinkels en Content Managing System (CMS) 
17.1 Opdrachtnemer maakt gebruik van het opensource systeem 
WordPress, als basis voor een website of een webwinkel.
17.2 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, 
aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijf, met als 
gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel 
eventueel verloren kunnen gaan. 
17.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door 
bovengenoemd bedrijf, zoals hacken van websites c/q webwinkels 
kunnen niet worden verhaald op Opdrachtnemer. 
17.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar 
van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content 
kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra 
pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out 
van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en 
toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de 
website op speciale stylesheets (CSS).

Artikel 18: Ruilen en herroepingrecht opensource systemen 
18.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na 
ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten 
met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van 
elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht 
heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht 
uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product 
in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die tot 
stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

Artikel 19: Auteursrecht
19.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de 
fotograaf (Opdrachtnemer).
19.2 De Opdrachtgever koopt een digitale foto of afdruk, niet de 
rechten op de foto. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de 
(aangeschafte) foto’s door te verkopen aan derden, te publiceren of 
andere wijze te verveelvoudigen.
19.3 De Opdrachtnemer is vrij om de foto’s die voortgekomen zijn 
uit de fotoshoot te verkopen aan derden, te verveelvoudigen en te 
publiceren voor commerciële en niet commerciële doeleinden. De 
Opdrachtnemer is niet verplicht publicatie vooraf te melden, maar 
streeft ernaar dit indien mogelijk wel altijd te doen. Wanneer u niet 
wilt dat uw foto’s voor commerciële en niet commerciële doeleinden 
gebruikt worden, dient u dit voorafgaand aan de fotoshoot aan te 
geven, hier kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Artikel 20: Inbreuk op auteursrecht
20.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, 
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
20.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte 
van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde 
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig 
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder 
begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade 
en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 21: Naamsvermelding
21.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt 
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het 
Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
21.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf 
een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf 
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te 
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder 
het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle 

daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
21.3 Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft 
verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm 
dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de 
Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van 
digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden 
er zorg voor te dragen dat de volledige meta data - zoals ze door 
de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - 
behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de 
IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Artikel 22: Rechten van derden
22.1 De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, 
is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen 
van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. 
De Opdrachtgever vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier 
zake.
22.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het 
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 23: Licentie
23.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door 
de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand 
verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang 
door de Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de 
opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
23.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt 
dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in 
ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals 
partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van 
de Opdrachtnemer, hebben bedoeld.
23.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van 
publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden 
alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn 
opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de 
overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
23.4 Indien door de Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor 
elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat 
pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Artikel 24: Sub licenties
24.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd 
om sub licenties te verlenen aan derden.

Artikel 25: Vindplaats en wijziging voorwaarden
25.1 Deze voorwaarden zijn verstrekt bij de offerte van Opdrachtnemer 
waarop deze van toepassing zijn en tevens geplaatst op de website 
van Opdrachtnemer. 
25.2 Van toepassing is steeds de laatst op de website van Opdrachtnemer 
gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. 


