
ALGEMENE VOORWAARDEN NOLLY TIBBEN FOTOGRAFIE  
 
Bij het vastleggen van een datum voor een fotoshoot ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden van Nolly Tibben Fotografie (NTF).  Bezwaren dien je 
van tevoren schriftelijk kenbaar te maken zodat we eventueel een aangepaste afspraak kunnen maken. 
 
1. Annulering    
De afspraak is definitief zodra de datum van de fotoshoot is vastgelegd, of in het geval van een newbornshoot, als je akkoord bent gegaan met de algemene 
voorwaarden die je van tevoren per e-mail van mij hebt ontvangen. 
Annuleren van een fotoshoot kan kosteloos tot 72 uur van tevoren als de fotoshoot niet door kan gaan als gevolg van overlijden van opdrachtgever(s), ernstige ziekte 
of ongeval van opdrachtgever(s) of diens naaste verwanten. De opdrachtgever moet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van voornoemt voorval en kunnen 
aantonen dat de fotoshoot om voornoemde reden is afgelast. Bij annulering binnen 72 uur kan hiervoor 50% van de kosten van de fotoshoot in rekening worden 
gebracht.  
Annuleren van een newbornshoot kan kosteloos tot 72 uur voor de uitgerekende datum, als de newbornshoot niet door kan gaan als gevolg van overlijden van 
opdrachtgever(s), ernstige ziekte of ongeval van opdrachtgever(s) of diens naaste verwanten. De opdrachtgever moet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is 
van voornoemt voorval en kunnen aantonen dat de (newborn)fotoshoot om voornoemde reden is afgelast.  
Bij annulering binnen 72 uur voor de uitgerekende datum of op of ná de uitgerekende datum kan hiervoor 50% van de kosten van de fotoshoot in rekening worden 
gebracht.  
Als je kind ziek is of verkouden op de dag van de fotoshoot, bel dan om de afspraak te verzetten. Zieke of verkouden kinderen willen niet worden gefotografeerd en 
je krijgt dan niet de mooie portretten die je graag wilt.  
Als we in overleg besluiten de afspraak te verzetten vanwege ziekte of slecht weer, dan plannen we binnen een week een nieuwe afspraak. Als je niet binnen deze 
termijn op een voorstel van NTF reageert of met een nieuw voorstel komt, dan wordt dit beschouwd als een annulering.  
Als een  bestelling in gang is gezet, kan deze niet worden geannuleerd of geruild, en er wordt geen geld gerestitueerd. 
 
2. Factuur en betaling   Betaling van de fotoshoot vindt plaats contant bij de fotoshoot of vooraf per bank en is niet-restitueerbaar. Zolang je de factuur voor het 
eindproduct van NTF nog niet hebt voldaan, mag het fotografisch werk op geen enkele wijze dan ook worden gebruikt en is NTF niet verplicht de gemaakte beelden 
met jou te delen. Aflevering van het gekozen eindproduct geschiedt uitsluitend ná betaling. Je  dient de factuur van NTF op onjuistheden te controleren. Als je 
verzoekt om toezending van het eindproduct, dan komen de kosten hiervan voor jouw rekening. Je  vrijwaart NTF op voorhand voor elke vorm van schadeclaim als 
gevolg van beschadiging, verlies of vertraging als gevolg van de verzending.  
Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van 
verzending voor jou risico. 
 
3. Eigendom en (auteurs)rechten   De productie-, uitgevers en auteursrechten evenals de intellectuele rechten van foto’s én digitale bestanden zijn het eigendom 
van NTF, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De originele opnamen blijven eigendom van NTF.  
Het gebruiksrecht is beperkt tot privégebruik en vertoning in huiselijke kring. Je mag alleen kopieën van het eindproduct maken voor eigen gebruik en back-
updoeleinden. Je mag de door NTF vervaardigde producten niet kopiëren, verspreiden, verkopen, publiekelijk vertonen, op internet plaatsen, of uitzenden in 
welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTF. Overtreding van dit artikel vormt een inbreuk op het auteursrecht van NTF en kan 
leiden tot een schadevergoeding. Digitale bestanden, zowel internetbestanden als hoge resolutie bestanden, mogen niet worden bewerkt.  
Rechten NTF  Je  geeft op voorhand toestemming aan NTF om (delen van) het beeldmateriaal, inclusief portretten, te mogen gebruiken voor publicaties, reclame- en 
promotiedoeleinden ten behoeve van het bedrijf van NTF en vrijwaart NTF van elke vorm van schadeclaim of vergoeding bij het gebruik ervan. Mocht hier bezwaar 
tegen zijn, dan dien je dit van te voren aan te geven.  
NTF verstrekt nooit beelden aan derden zonder jouw toestemming. 

Je dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto voor wedstrijden en publicaties door derden. 

 
4. Klachten   Klachten over het geleverde werk moet je binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan NTF meedelen. NTF heeft het recht binnen redelijke termijn 
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden. Restitutie en/of vergoeding van de door jou gemaakte 
kosten is niet mogelijk.  
 
5. Opdracht   NTF heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
Alhoewel er veel foto’s worden gemaakt tijdens de fotoshoot, krijg je alleen een selectie te zien die voldoet aan de artistieke en technische perfectie zoals NTF die 
voor ogen heeft. De overige foto’s worden na selectie verwijderd. NTF helpt je verder met het maken van de keuzes. 
NTF kan op verzoek kleine correcties doorvoeren; voor uitgebreide correcties worden kosten in rekening gebracht.  
Voor het maken van collages worden extra kosten in rekening gebracht. 
 
6. Aansprakelijkheid   NTF is niet aansprakelijk voor enige schade die voor jou is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van NTF of door 
haar ingeschakelde personen, doch is in alle gevallen beperkt tot maximaal de in de overeenkomst vermelde totaalprijs exclusief BTW. 
De weergave op jouw beeldscherm kan afwijken van de weergave op het beeldscherm van NTF als jouw  niet gekalibreerd is. Daardoor kan het voor komen dat de 
kleuren van het eindproduct afwijken van jouw beeldscherm. Op grond van deze kleurverschillen heb je geen recht op schadevergoeding, teruggave van betaling of 
een nieuw product.  
Als je  ervoor kiest om bij aanschaf van digitale bestanden de foto’s ergens anders te laten afdrukken dan via NTF, dan is NTF op geen enkele manier verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de afdruk, of voor afwijkingen in de kleuren. Je hebt dan geen recht op schadevergoeding, teruggave van betaling of een nieuw product.  
 
7. Internet  In geval van overeengekomen gebruik op internet zul je ervoor zorgen dat de afmetingen van het door jou op internet afgebeelde fotografische werk niet 
groter zijn dan 800 bij 600 pixels. Bestanden in dit formaat zijn alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik en alleen te gebruiken door jezelf,  vooraf andere 
schriftelijke afspraken zijn gemaakt.  
De internetbestanden voor particulieren zijn voorzien van het logo van NTF. Deze bestanden mogen niet worden bewerkt en het logo mag niet worden verwijderd. 
Bij publicatie moet het logo duidelijk leesbaar zijn. Bij publicatie van fotografisch werk zonder logo is naamsvermelding verplicht volgens de Auteurswet. 
 
8. Studio  Je mag niet fotograferen of filmen in de fotostudio van NTF. 
 
9. Overige bepalingen   NTF houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door NTF aan 
je medegedeeld. Als je een voorgestelde wijziging niet wilt accepteren, kun je tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de 
overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de 
overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 
Op alle rechtsverhoudingen tussen NTF en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 


