
Algemene Voorwaarden Ruby Fotografie Bruidsfotografie

Wanneer de klant bruidsfotografie boekt bij Ruby Fotografie gaat hij 
akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. De algemene 
voorwaarden dienen voor aanvang van de reportage gelezen en 
ondertekend te worden. 

1. Met het aangaan van een overeenkomst tot het maken van een 
huwelijksreportage geeft de fotografe de garantie om - buiten het geval 
van overmacht - op de afgesproken tijden aanwezig te zijn en de 
opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht zo goed mogelijk uit 
te voeren. 

2. Na het vastleggen van de datum en tijden betaalt de klant het bedrag 
dat correspondeert met het aantal geboekte uren voor de fotosessie of 
bruidsfotografie volgens de website of volgens offerte. De klant dient 
binnen 2 weken na het ontvangen van de digitale factuur het totale 
bedrag te hebben overgemaakt. Zo niet dan vervalt de reservering. 
Mocht het lastig zijn dit bedrag in één keer te betalen dan kan in overleg 
worden besloten het bedrag in 2 keer te betalen. De tweede helft dient 
dan uiterlijk een maand voor de bruiloft te zijn overgemaakt.

3. In geval van annulering van de bruiloft vanuit de klant, heeft de klant 
geen recht op restitutie, buiten het geval van overmacht (ernstige ziekte/
overlijden bruidspaar of directe familie)

4. Mocht de fotografe onverhoopt door overmacht niet in staat zijn de 
opdracht uit te voeren, zal fotografe haar uiterste best doen een 
geschikte vervangende collega aan te dragen voor hetzelfde bedrag als 
waar zij zelf voor geboekt was. Mocht dit niet lukken, of de vervanger 
die de fotografe aandraagt niet naar wens zijn, dan wordt uiteraard het 
gehele aanbetaalde bedrag terug gestort.

5. Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd 
met gelijkwaardige fotografie. Zou een technisch falen een gehele 
huwelijksreportage betreffen, dan worden de materiële en de 
immateriële schade van de klant forfaitair gesteld op een bedrag gelijk 
aan het betaalde bedrag aan de fotografe. 



7. De fotografe verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de 
opnamen tot een minimum te beperken, door diverse benodigdheden 
mee te nemen naar een reportage, en tussendoor regelmatig haar 
materiaal te checken. 

8. Mocht de klant extra producten willen bestellen zoals foto-albums of 
vergrotingen, dan worden deze pas gemaakt en besteld na betaling. 

9. De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, 
emotionele dan wel materiële schade, opgelopen voor, tijdens of na de 
fotoreportage. 

10. Extra kosten, zoals entreeprijzen voor binnen- en/of buitenlocaties, 
parkeerkosten etc., zijn niet inbegrepen in de uurprijzen. Deze 
bijkomende kosten zijn voor rekening van het de klant, en worden 
wanneer niet meegenomen in de originele offerte alsnog na de 
reportage in rekening gebracht. Ook extra geboekte uren worden 
achteraf in rekening gebracht. 

11. De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website, haar 
Facebookpagina of het gebruik van (beeld)informatie die op deze sites 
wordt verstrekt. 

12. De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de 
website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

13. Het auteursrecht van de foto’s is ten aller tijden van de fotografe. De 
klant geeft Ruby Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de 
klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. 
De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant 
uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden 
van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals 
hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar 
te maken aan de fotografe, dan zullen de foto’s afgekocht moeten 
worden. 

De klant mag de (daarvoor door de fotografe aangegeven) foto’s zelf 
ook plaatsen op social media sites. Het verdient de voorkeur dat de 
foto’s voorzien zijn van de handtekening van Ruby Fotografie, zo niet 
dan dient naast de foto een expliciete naamsvermelding/ photo-credits 
te worden geplaatst van Ruby Fotografie. Het is niet toegestaan om 



ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere 
bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere 
uitsneden of bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan 
om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/
of te publiceren in gedrukte of online media. 

14. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar 
fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. 

15. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste 
foto's op hen een of andere manier schade berokkenen kunnen zich 
onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze 
foto's, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. 
van de website verwijderen. 

16. Ruby Fotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gehouden voor het ongeoorloofd gebruik van derden, doordat er bijv. 
foto’s worden gekopieerd worden van deze website of mijn 
Facebookpagina. 

17. Foto’s worden na de reportage slechts éénmaal kosteloos verstrekt. 
Hierna bent u ook zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van uw 
materiaal. Iedere volgende verstrekking (indien beschikbaar) kost €25,-. 

18.Offertes van Ruby Fotografie zijn 1 week geldig. Heeft de klant na 
een week nog niet gereageerd vervalt het offerte aanbod. Mocht de 
klant na die week toch nog belang hebben bij Ruby Fotografie wordt er 
na onderling overleg een nieuwe offerte aangeboden.

Datum: Handtekening:


