ALGEMENE VOORWAARDEN - PURE PLAATJES
Factureren en annuleren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer datum, tijd en locatie afgesproken zijn voor een fotoshoot wordt er een factuur
gestuurd waarna de shoot officieel geboekt is. Deze dient binnen 14 dagen na versturing betaald
te worden, in alle gevallen voor de fotoshoot.
Bij een bruiloft geldt van tevoren een aanbetaling van 500 euro, het overige bedrag volgt na de
bruiloft.
Trouw- en geboortekaartjes worden gefactureerd wanneer de proefdruk is besteld.
In geval van annulering van een boeking bij een fotoshoot houdt Pure Plaatjes zich het recht
om het gefactureerde bedrag te behouden. (Dit geldt niet bij ziekte).
In geval van annulering van een boeking van een bruiloft houdt Pure Plaatjes zich het recht
om het gefactureerde bedrag van de aanbetaling te behouden. (Dit geldt niet bij ziekte).
Mocht Heidi van Pure Plaatjes zelf verhinderd zijn om een bruiloft te fotograferen (door bijvoorbeeld ziekte), dan geldt de aanbetaling alsnog en wordt er een fotograaf geregeld die de
foto’s maakt. Pure Plaatjes doet in dat geval de nabewerking en het verdere werk na de bruiloft.
Pure Plaatjes mag een opdracht weigeren als duidelijk is dat zij niet kan aanvaarden, om welke
reden dan ook. Ook als er na boeking nieuwe informatie komt die dat duidelijk maakt. In dat
geval word uiteraard uw geld teruggestort.
Pure Plaatjes behoud zich het recht om een fotoshoot te verplaatsen wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om te fotograferen.

Levering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een fotoshoot duurt gemiddeld 1-1,5 uur.
De foto’s ontvangt u binnen 3 weken digitaal.
Bij een bruiloft ontvangt u de foto’s binnen 8 weken digitaal.
Alle foto’s worden in hoge resolutie geleverd.
Pure Plaatjes levert geen onbewerkte bestanden.
Iedere foto wordt met zorg nabewerkt in de eigen stijl van Pure Plaatjes. Om deze reden mogen
klanten of derden de foto’s niet nogmaals aanpassen. Dit in lijn met het auteursrecht dat op de
foto’s rust.
Vóór de fotoshoot krijgt u kledingtips toegestuurd die bij toepassing de kwaliteit van de foto’s
verhogen. Deze kunt u vrijblijvend gebruiken.
Het kan zijn dat u als klant kleuren van foto’s anders ervaart. Grote kans dat in dat geval uw
schermweergave of beeldscherm niet optimaal is of niet gekalibreerd is.

Publicatie:
•

•

Pure Plaatjes blijft de eigenaar van de foto. Dat betekent dat foto’s gepubliceerd mogen worden
op social media van de koper van de foto, mits bronvermelding. (@pure_plaatjes_)
Voor publicatie in boeken, tijdschriften, advertenties en dergelijke: neem alstublieft contact op.
Deze mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming gepubliceerd worden.
Pure Plaatjes houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (avg).

