Algemene voorwaarden Fotografie Christel Wellens
1. Alle foto’s gemaakt door Fotografie Christel Wellens kunnen gebruikt worden op de website
en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf schriftelijk op de hoogte te
brengen.
2. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. De klant heeft het recht de foto’s te printen en
te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de foto’s voor commerciële doeleinden
gebruikt worden, moet hiervoor een vergoeding aan de fotograaf betaalt worden.
3. De boeking van een huwelijksreportage is definitief na het betalen van een voorschot. Dit
voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt
kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen
boeking.
Een fotoreportage wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren
voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de
sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval
terugbetaald.
4. Het aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage.
Voor een huwelijksreportage van een ganse dag is dit ongeveer 400 foto’s.
Voor een fotoshoot van 1 uur is dit min. 20 foto’s (voor 2 personen)
5. Alle foto’s worden gemaakt in RAW, een selectie wordt bewerkt in de stijl van de fotograaf.
De RAW-files en de foto’s die de selectie niet haalden, worden niet vrijgegeven.
6. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters
of andere.
7. De geselecteerde foto’s worden digitaal aangeleverd:
- via wetransfer voor een fotoreportage
- op USB-stick voor huwelijksreportages
8. Alle geselecteerde foto’s worden zowel in hoge als lage resolutie aangeleverd:
- de foto’s in hoge resolutie worden geleverd zonder watermerk en kunnen gebruikt worden
voor fotoprints
- de foto’s in lage resolutie zijn voorzien van een watermerk en dienen voor gebruik op social
media en internet. Enkel foto’s met watermerk mogen gebruikt worden op social media.
9. Voor een fotoreportage worden de foto’s zowel in kleur als zwart-wit aangeleverd.
Voor een huwelijksreportage is een deel van de foto’s in kleur, een ander deel zwart-wit
volgens de keuze van de fotograaf.
10. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijks- of andere
reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd
ongeacht eventuele prijsstijgingen.
11. Fotoalbums worden betaald na de eerste opmaak. De klant mag dan nog 3 x aanpassingen
aanbrengen in het album. De opmaak en aanpassingen zijn inbegrepen in de prijs van het
album. Extra spreads worden afzonderlijk aangerekend en dienen betaald te worden voor
het album wordt gedrukt.
12. De fotograaf kan in geen enkele geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel
materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de
fotosessie.
13. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of
beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of na de fotosessie
14. Voor een huwelijksreportage van een volledige dag (vanaf aankleden van de bruid tot
ongeveer een half uur na de openingsdans) wordt een voorschot van 150 euro betaald.
Wordt er na de loveshoot beslist om toch niet met de fotograaf samen te werken, dan wordt
het voorschot gebruikt als betaling voor de loveshoot.

