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Algemene Voorwaarden 
 

A. Algemene zaken 

– Door een fotoshoot te plannen bij Maartje Steenbergen Fotografie, gaat u akkoord met de 

algemene voorwaarden.  

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, werkzaamheden, 

bestellingen, leveringen van Maartje Steenbergen Fotografie. 

– Partijen kunnen enkel afwijken van deze Algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk 

en schriftelijk zijn overeengekomen. 

– Er kunnen geen rechten worden ontleend door fouten op de website van Maartje 

Steenbergen Fotografie. De website mag dan ook ten alle tijden aangepast worden. 

– Maartje Steenbergen Fotografie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële 

schade tijdens een fotoshoot. 

– De gesloten overeenkomst bevat voor Maartje Steenbergen Fotografie enkel 

inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen onder externe invloeden (zoals 

weersomstandigheden en donkere fotolocaties). 

– Foto’s bedoeld voor privégebruik mogen op social media gedeeld worden, met 

naamsvermelding van Maartje Steenbergen Fotografie. Beeldverhoudingen en kleuren 

dienen daarbij intact gehouden te worden.  

– Foto’s op de website en social media van Maartje Steenbergen Fotografie mogen niet 

gekopieerd worden zonder toestemming van Maartje Steenbergen. 

– Bedrijven en organisaties mogen foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf 

schriftelijk overeengekomen. Maartje Steenbergen Fotografie behoudt zich het recht voor 

facturen uit te schrijven voor foto’s die onrechtmatig voor andere doeleinden worden 

gebruikt.  

 

B. De foto’s 
– Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere 

aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld. 

– Foto’s worden binnen twee weken na de fotoshoot digitaal aangeleverd door Maartje 

Steenbergen Fotografie tenzij anders vermeld voor aanvang van de fotoshoot. 

– De foto’s gemaakt en geleverd door Maartje Steenbergen Fotografie worden tot maximaal 

6 maanden na de fotoshoot bewaard. Maartje Steenbergen Fotografie is niet aansprakelijk 

voor het verliezen van foto’s door onvoorziene omstandigheden zoals het crashen van uw 

computer. 



    

– Maartje Steenbergen Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

kleurverschillen die kunnen optreden bij het afdrukken van foto’s bedrijven anders dan de 

geadviseerde. 

 

C. Annuleringsvoorwaarden 

– Annulering van de fotoshoot kan via het contactformulier op de website of e-mail. 

– Wordt de fotoshoot korter dan een week voor de geplande fotoshoot zonder gegronde 

reden afgezegd, worden er kosten in rekening gebracht. Dit is een percentage van 40% 

van de offerteprijs. 

– Maartje Steenbergen Fotografie heeft het recht de fotoshoot met gegronde reden te 

annuleren.  

– Maartje Steenbergen Fotografie zal indien de klant dit wenst vervanging proberen te 

regelen. Vervanging regelen is geen verplichting. 

– Maartje Steenbergen Fotografie behoudt zich het recht voor de fotoshoot te verzetten 

indien de weersomstandigheden hierom vragen. 

 

D. Kosten 

– Alle prijzen die Maartje Steenbergen Fotografie hanteert zjn in euro’s, bevatten geen 

BTW (middels kleine ondernemers regeling) en zijn inclusief overige kosten zoals 

administratiekosten, reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders 

overeengekomen. 

– Maartje Steenbergen Fotografie behoudt zich het recht voor om opties en tarieven te 

wijzigen. Indien reeds afspraken gemaakt zijn gelden deze. 

– Indien voor een fotoshoot een totaalbedrag is overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, 

tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben vastgesteld dat hier niet van kan worden 

afgeweken. De richtprijs op de offerte is gebaseerd op de geschatte tijd die nodig is voor 

een fotoshoot. Indien de shoot langer gaat duren wordt samen overeengekomen hoe lang 

de fotoshoot doorloopt.  

– De fotoshoot wordt binnen twee weken na de fotoshoot betaald aan Maartje Steenbergen 

Fotografie. Bankgegevens zijn te vinden boven deze algemene voorwaarden en op de 

factuur. 

– Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Maartje Steenbergen 

Fotografie gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag 

dat de klant in verzuim is. 

– Het is niet toegestaan om foto’s betaald of onbetaald door te geven aan andere bedrijven 

zonder daar toestemming voor te hebben van Maartje Steenbergen Fotografie. 

– Maartje Steenbergen Fotografie is middels de kleine ondernemersregeling (KOR) 

vrijgesteld van de belastingplicht. Zie voor meer info onderstaande website. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt

w/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/ 

 

E. Aanvullende voorwaarden bruiloften en evenementen 
– In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften en 

evenementen de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat 

verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende 

rangorde van voorrang: 1. Offerte, 2. Aanvullende Voorwaarden, 3. Algemene 

voorwaarden. 



    

– Bij wijziging van de datum van het evenement of de bruiloft minder dan 90 dagen voor de 

geplande datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De 

reden hiervoor is dat Maartje Steenbergen Fotografie de betreffende datum vrij houdt en 

eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen. 

– De opdracht kan tot 4 weken na het (schriftelijk/per mail) overeenkomen van de offerte 

kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen deze dag en 90 dagen voor de 

trouwdatum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder 

dan 90 dagen voor de trouwdatum of het evenement is de wederpartij het volledige voor 

de opdracht overeengekomen bedrag aan Maartje Steenbergen Fotografie verschuldigd. 

– Indien Maartje Steenbergen wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de 

gelegenheid is om de bruiloft of het evenement te fotograferen, is hij niet aansprakelijk 

voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie 

stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt 

met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie 

hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal 

verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de 

opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van 

Fotograaf. 

– Ondanks het feit dat Maartje Steenbergen Fotografie zich in zal spannen om aan alle 

wensen te voldoen, kan zij gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan 

alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, 

bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) 

kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van 

het ontbreken van bepaalde momenten op beeld. 

– Maartje Steenbergen Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op 

technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is zij niet 

aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles misgaan 

en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten verschuldigd. 

– In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals 

brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Maartje 

Steenbergen Fotografie uitgesloten. 

– De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt 

materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar 

of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd. 

– Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen 

binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Maartje 

Steenbergen Fotografie deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien 

Maartje Steenbergen Fotografie binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft 

ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde. 

– Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt 

gebruiken voor privédoeleinden en bij evenementen voor doeleinden zoals in de offerte 

overeengekomen. Omgekeerd mag Maartje Steenbergen Fotografie de beelden gebruiken 

voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel 

uit mogen maken van zijn portfolio, op de website en social media geplaatst kunnen 

worden. In het geval van privé-evenementen en bruiloften zal e.e.a. voor het delen met de 

wederpartij worden kortgesloten. 

– Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Maartje Steenbergenfotografie om aanbetaling 

van 20% het overeengekomen bedrag. Bij volledige betaling van de factuur zal Maartje 

Steenbergen Fotografie de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag 



    

Maartje Steenbergen Fotografie levering van de beelden weigeren en mogen de beelden 

niet gebruikt worden. 

 

F. Privacy 
– Maartje Steenbergen Fotografie zal in geen geval zonder toestemming persoonlijke 

gegevens door geven aan derden of openbaar maken. 

– Voor het maken van een factuur worden voor- en achternaam, adresgegevens en e-

mailadres gebruikt. Als de betaling uiteindelijk bij ons binnenkomt dan worden 

bankgegevens van de klant geregistreerd in de administratie, zodat te zien is dat er betaald 

is.  

– Als u een formulier invult op onze website, dan worden die gegevens opgeslagen in de 

database van de webhost. Gegevens die daar worden opgeslagen zijn: naam, e-mailadres 

en eventuele overige gegevens uit het contactformulier. 

– Maartje Steenbergen Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u (denk aan printbestellingen) of om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting.  

– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Maartje Steenbergen Fotografie.  

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig van 1 september 2020 tot heden.  
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