
ALGEMENE
VOORWAARDEN.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande 

algemene voorwaarden.

1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Say Co-

Cheese (hierna: de fotograaf), en degene die gebruik maakt van de diensten van de fotograaf 

(hierna: de klant), tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

Genoemde prijzen in offertes aan particuliere klanten zijn inclusief BTW binnen Nederland.

Genoemde prijzen in offertes aan zakelijke klanten zijn exclusief BTW binnen Nederland.

Wanneer de klant akkoord geeft op een offerte, wordt de offerte een overeenkomst. 

De betreffende datum en afgesproken uren worden daarmee definitief.

De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

3. Betaling
Betaling dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden op de 

overeengekomen wijze, tenzij anders overeengekomen.

4. Aanleveren van bestanden
De bewerkte foto’s worden na de fotoshoot binnen de 2 weken aangeleverd in hoge kwaliteit 

via WeTransfer.

De bewerkte foto’s worden na de bruidsreportage binnen de 6 weken aangeleverd in hoge 

kwaliteit via WeTransfer.

RAW-bestanden worden NOOIT met de klant gedeeld.

5. Locatie
De locatie wordt in onderling overleg gekozen. Als er gekozen wordt voor een buitenlocatie 

zijn we afhankelijk van het weer. Mocht door weersomstandigheden de fotoshoot niet mo-

gelijk zijn, dan zal deze in onderling overleg verplaatst worden. Eventueel kan er ook gekeken 

worden naar een binnen locatie. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

6. Annuleringsvoorwaarden
Annuleren van een fotoshoot kan tot maximaal 72 uur voor de geplande opdracht. Indien an-

nulering binnen de 72 uur gebeurt, heeft de fotograaf recht op 50% van de overeengekomen 

vergoeding.



Voor het annuleren van een bruidsreportage gelden andere regels dan bovengenoemd:
 

- Annuleren binnen de 90 dagen geeft de fotograaf recht op 50% van de overeengekomen 

vergoeding,

- Annuleren binnen de 30 dagen geeft de fotograaf recht op 65% van de overeengekomen 

vergoeding,

- Annuleren binnen de 15 dagen geeft de fotograaf recht op 80% van de overeengekomen 

vergoeding.

7. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop geldig. Cadeaubonnen kunnen niet worden 

geretourneerd. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Auteursrecht
Het auteursrecht van alle gemaakte foto’s berust bij de fotograaf. Gebruik van bestanden 

gemaakt door de fotograaf op een manier die niet overeengekomen is, is niet toegestaan. 

Dit wordt als inbreuk op het auteursrecht gezien. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar 

van alle foto’s. Het is niet toegestaan de foto’s te voorzien van een filter of een extra bewer-

king.

9. Gebruik bestanden door de fotograaf
De fotograaf mag alle gemaakte foto’s gebruiken voor zijn portfolio, tenzij anders 

overeengekomen is.

10. Bewaren van bestanden
Bestanden worden maximaal 12 maanden door de fotograaf bewaard. Mocht er iets 

gebeuren met de bestanden na het delen van deze met de klant, is de fotograaf niet 

aansprakelijk.

11. Aansprakelijkheid
Say CoCheese is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ont-

staan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aan-

sprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel,  

 

indien voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de 

verzekering feitelijk uitgekeerd somma. Say CoCheese is niet aansprakelijk voor kleurafwij-

kingen of fotoafdrukken bij producten die niet door hem zijn geleverd.


