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Betalingen
Projectblik fotografie stuurt haar klanten per email facturen voor fotosessies en andere
overeengekomen werkzaamheden. Indien gewenst kan de factuur per post gestuurd worden. De
klant dient het verschuldigd bedrag over te maken op de rekening van Projectblik.
De klant dient de facturen van Projectblik fotografie te controleren op eventuele onjuistheden,
alvorens deze betaald worden.
De klant dient een factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn, namelijk 14 dagen.
Levering van en betalingen voor fotoproducten van Projectblik fotografie worden verzorgd door
Oypo. Hiervoor worden diverse betalingsmogelijkheden geboden. Zie verder: Producten.

Fotosessies
Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen, dient het volledige bedrag van de fotosessie
betaald te worden.
In geval van annulering van de afspraak voor een fotosessie door de klant, heeft de klant geen
recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
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Wanneer door de klant en de fotograaf samen besloten wordt de afspraak te verplaatsen
vanwege weersomstandigheden, dient binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te
worden. Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of reageert op een voorstel
van de fotograaf voor een nieuwe datum, wordt dit als een annulering van de fotosessie gezien en
heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Indien de datum van de afspraak gewijzigd wordt binnen 4 weken tot de fotosessie om andere
redenen dan weersomstandigheden, kan hiervoor 50% van de kosten van de fotosessie in rekening
worden gebracht.

Fotobewerking en andere werkzaamheden (niet zijnde fotografie)
Om een opdracht voor fotobewerking of andere werkzaamheden (niet zijnde fotografie) vast te
leggen, dient de overeengekomen aanbetaling betaald te worden.
Bij levering van het definitieve product en/of bij het afronden van de overeengekomen
werkzaamheden, dient het volledige bedrag van de factuur binnen de gestelde betalingstermijn,
14 dagen, betaald te worden. De aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag.

Producten
Fotoproducten (afdrukken, canvassen, acrylaatglas, etc.) worden aangeboden via de site
http://www.oypo.nl/erikreinders. De klant bestelt zelf producten via deze site. Oypo draagt zorg
voor productie en levering van de bestelde producten.
Voor het bestellen van producten via de website http://www.oypo.nl/erikreinders, gelden de
algemene voorwaarden van oypo.nl (http://www.oypo.nl/fotos-verkopen/algemenevoorwaarden). Projectblik fotografie en Erik Reinders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
de producten en dienstverlening van Oypo.
Na het doorgeven van een fotobestelling via oypo.nl, kunnen er geen wijzigingen meer
doorgevoerd worden. Fotoproducten kunnen niet geruild worden, noch wordt er geld
teruggegeven.
Indien fotoafdrukken, canvassen, acrylaatglas of andere fotoproducten beschadigd of in onjuiste
staat ontvangen worden, dient dit te worden afgestemd met Oypo volgens de voor Oypo
geldende voorwaarden.
De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale
kleurbewerkingen en –correcties. De leverancier van fotoproducten (Oypo) is met grote zorg
geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.
Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s
anders ervaart wanneer dit beeldscherm niet gekalibreerd is.
De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de
kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een
nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
Bij aanschaf van digitale bestanden, is de fotograaf niet verantwoordelijk voor afwijkende kwaliteit
en/of kleuren wanneer fotoproducten elders besteld worden. Enkel bij bestelling verwerkt door de
door Projectblik fotografie of Erik Reinders aangewezen leverancier (Oypo of een andere specifiek
aangegeven leverancier), kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.
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Auteursrecht van de foto’s
De klant geeft toestemming aan Projectblik fotografie en Erik Reinders om de gemaakte foto’s van
de klant en overige familieleden en/of collega’s te gebruiken voor commerciële en zakelijke
doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, social media, ebook, andere websites;
deze opsomming is niet limitatief), in gratis en betaald drukwerk uit eigen beheer (zoals flyers,
expositie, producten, boek; deze opsomming is niet limitatief) en voor alle huidige en toekomstige
bedrijfsactiviteiten van Projectblik fotografie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of
restitutie.
Projectblik fotografie of Erik Reinders zullen de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander
bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken,
zonder toestemming van de klant.
Indien de klant uitdrukkelijk wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het
gezin/familie en/of collega’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven
beschreven, dan dient de klant dit, vooraf, kenbaar te maken aan de fotograaf. Er kunnen dan
extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel een versie voor webgebruik als
bestanden in hoge resolutie) op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is
aangeleverd door de fotograaf. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet
toegestaan.
Bij aanschaf van digitale ‘hoge resolutie’ bestanden, heeft de klant het recht tot reproductie voor
eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
Projectblik fotografie of Erik Reinders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het
(ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van
de website of Facebook.

Privacy en persoonsgegevens
Projectblik fotografie en Erik Reinders zullen in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals
adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan
derden.
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