Algemene voorwaarden

Van toepassing op alle diensten en leveringen van Brenda van Vliet.
Gegevens Fotograaf:
www.bepictured.nl
www.automotive-fotografie.nl
Telefoon: 06 – 22 88 06 79
KvK: 75916843
BTW nummer: NL003031464B87
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
- Opdrachtneemster: Brenda van Vliet, handelende onder de naam
- Opdrachtgever: degene die aan opdrachtneemster de opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van één
of meerdere fotografische werken, dan wel heeft verzocht om het uitbrengen van een offerte met
betrekking tot een dergelijke opdracht.
- Zakelijke opdrachtgevers: opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- Consumenten: opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- Aw: Auteurswet 1912.
- Foto’s: Fotografische werken zoals bedoeld in art. 10 lid 1 sub negen Aw, danwel andere werken in de zin
van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
- Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van art. 1 juncto art. 12 en art. 13 Aw.
2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle door opdrachtneemster met
opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2
Opdrachtneemster wijst eventuele andersluidende algemene voorwaarden van opdrachtgever
uitdrukkelijk van de hand.
2.3
Ingeval van strijdigheid tussen een door opdrachtneemster schriftelijk of digitaal gesloten overeenkomst
en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de tekst van de overeenkomst.
3. Totstandkoming overeenkomst
3.1
Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtneemster zijn geldig gedurende één maand te rekenen vanaf
de dag waarop de offerte is verzonden.
3.2
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers en inclusief btw voor
consumenten.
3.3
Opdrachtneemster stelt de door haar vervaardigde foto's en overige producten digitaal ter beschikking
aan de opdrachtgever. Indien producten bij herhaling digitaal ter beschikking moeten worden gesteld
aan de opdrachtgever omdat deze de producten niet tijdig heeft gedownload, is opdrachtneemster
gerechtigd om hiervoor een bedrag van € 25,00 per keer in rekening te brengen.
4. Factuur en betaling
4.1
Opdrachtneemster is pas na volledige betaling van haar facturen gehouden om de door haar te leveren
foto's zonder beeldmerk aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
4.2
Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
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4.3

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om voorafgaand aan de volledige betaling gebruik te maken
van door opdrachtneemster toegezonden foto’s.

5. Prijswijzigingen
5.1
Opdrachtneemster is gerechtigd om haar prijzen tussentijds te verhogen met een maximum percentage
van 5% per kalenderjaar.
5.2
Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging plaatsvindt
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
6. Leveringstermijn
6.1
De door opdrachtneemster aangegeven leveringstermijnen, betreffen geen fatale termijnen.
6.2
Indien opdrachtneemster niet kan leveren binnen de aangegeven leveringstermijn is opdrachtgever
gehouden om opdrachtneemster nog een termijn van 30 dagen te geven om de overeenkomst alsnog na
te komen, eerst na het verstrijken van deze termijn is opdrachtneemster in verzuim.
6.3
Indien sprake is van overmacht waardoor opdrachtneemster de overeenkomst niet tijdig of correct kan
nakomen heeft opdrachtneemster het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien
de situatie van overmacht langer dan een maand voortduurt, is zowel opdrachtneemster als de
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. De
opdrachtgever kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen.
Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend verstaan: elke buiten de invloed van
opdrachtneemster liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid die de
nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever tijdelijk of blijvend verhindert. Van een
dergelijke situatie is onder meer sprake in geval van oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoring
van publieke orde, brand, weersomstandigheden die – ingeval van een opdracht voor een fotoshoot in
de buitenlucht – tot gevolg hebben dat de werkzaamheden redelijkerwijze niet kunnen worden verricht,
stakingen, beperkende overheidsmaatregelen, ziekte van de bij de uitvoering van de opdracht
betrokken fotograaf, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het
internet en storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en).
7. Klachten
7.1
Eventuele klachten dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval uiterlijk binnen tien werkdagen na
levering van de fotografische werken schriftelijk of per e-mail aan opdrachtneemster te worden
meegedeeld.
7.2
Na afloop van de in art. 7.1 genoemde termijn kan de opdrachtgever zich er niet langer op beroepen dat
hetgeen door opdrachtneemster is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.
8. Wijzigen tijdstip fotoshoot
8.1
Indien de opdrachtgever het tijdstip voor een reeds geplande fotoshoot wenst te wijzigen is dat slechts
mogelijk indien de fotoshoot in de buitenlucht zou plaatsvinden, de weersomstandigheden een goede
fotoshoot onmogelijk maken en verplaatsing naar binnen niet goed mogelijk is.
8.2
Bij toepassing van art. 8.1 geldt dat de opdrachtgever indien de wijziging plaatsvindt binnen zeven tot
vijf dagen voor de geplande fotoshoot een vergoeding verschuldigd is van 50% van de voor de opdracht
overeengekomen prijs voor de fotoshoot.
8.3
Bij toepassing van art. 8.1 geldt dat de opdrachtgever indien wijziging plaatsvindt binnen 48 uur
voorafgaand aan de geplande fotoshoot een vergoeding verschuldigd is van 75% van de voor de
opdracht overeengekomen prijs voor de fotoshoot.
9. Auteursrechten
9.1
Tenzij anders overeengekomen berust het auteursrecht op de door opdrachtneemster aan een
opdrachtgever ter beschikking gestelde foto's bij opdrachtneemster.Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele
eigendom aan de opdrachtgever overgedragen en verkrijgt de opdrachtgever, indien overeengekomen,
uitsluitend een niet exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik op de overeengekomen
wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en de overeengekomen oplage.
Toestemming voor openbaarmaking in een medium, houdt geen toestemming voor (gelijktijdige)
openbaarmaking in een ander medium in.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

De opdrachtgever is niet bevoegd de foto te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming
van opdrachtneemster. De auteursrechten op een desalniettemin gewijzigde foto zullen bij
opdrachtneemster berusten en de opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtneemster
kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten
aan opdrachtneemster te bewerkstelligen.
De opdrachtgever zal voorafgaand aan iedere voorgenomen (doen) openbaarmaking en/of (doen)
verveelvoudiging van ter beschikking gestelde foto’s opdrachtneemster op de hoogte stellen van het
voorgenomen gebruik, inclusief doel, mediumduur en wijze van gebruik, en de oplage of, bij gebruik op
internet, de website(s) waarop de foto's worden gebruikt. Terstond na openbaarmaking van een foto zal
de opdrachtgever zonder kostenberekeningen een bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan
opdrachtneemster doen toekomen.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat bij (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van
ter beschikking gestelde foto's de persoonlijkheidsrechten van art. 25 Auteurswet in acht worden
genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder de foto:
© tezamen met de door opdrachtneemster gebruikte handelsnaam. In geval van digitale/elektronische
openbaarmaking/verveelvoudiging is de klant tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige
metadata - zoals ze door Be Pictured Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven.
De opdrachtgever mag foto's niet herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen ten
behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie,
co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-) folders, tenzij
anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst. In het geval van
overeengekomen gebruik op internet zal opdrachtsneemster voor zorg dragen dat de beeldresolutie van
de door haar op internet afgebeelde foto verkleind wordt om misbruik tegen te gaan.
Een door opdrachtneemster aan de opdrachtgever verleende licentie heeft uitsluitend betrekking op het
auteursrecht dat op de foto rust, en bijvoorbeeld niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde
werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. De
opdrachtgever is er volledig verantwoordelijk voor geen inbreuk te maken op deze rechten en voor het
verkrijgen van een eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde(n) en andere
rechthebbende(n). Opdrachtneemster spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken
aan het opsporen van de rechtshebbende(n). De opdrachtgever zal de foto niet in zodanige context
gebruiken dat dit schadelijk is voor opdrachtneemster, haar licentiegevers, een geportretteerde of een
derde, zoals maar niet beperkt tot een inbreuk op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam,
de privacy schendt van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig
is. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster en diens licentiegevers van alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.
Indien opdrachtneemster met de opdrachtgever een licentie voor gebruik op sociale mediaplatforms is
overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden de onderhavige
voorwaarden:
a. Opdrachtneemster verstrekt de opdrachtgever een niet exclusieve licentie voor het gebruik van de
foto op de overeengekomen website(s), hierna ‘de website(s)’. Onder toegestaan gebruik wordt
verstaan het eenmalig publiceren van de foto op de website(s), voor de overeengekomen account(s).
b. Het is derden toegestaan de foto enkel op de website te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke
context. Gebruik door derden buiten de website is een inbreuk op de auteursrechten. De
opdrachtgever vrijwaart opdrachtneemster voor de schade en kosten die daarmee verband houden.
In geval van gebruik van een foto door de opdrachtgever op een wijze die niet schriftelijk is
overeengekomen of die in strijd is met deze algemene voorwaarden, komt aan opdrachtneemster een
vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij opdrachtneemster gebruikelijke vergoeding
voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,00 per foto, onverminderd overige
rechten van opdrachtneemster, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is de
opdrachtgever in dat geval gehouden ieder gebruik van de betreffende foto met onmiddellijke ingang te
staken en gestaakt te houden.
Het gebruik van een foto geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; eventueel
hieruit voortvloeiende schade is geheel voor eigen rekening.
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9.10

De opdrachtgever is ertoe gehouden om zoveel mogelijk te bevorderen dat omstanders een fotosessie
niet verstoren, bijvoorbeeld waar het gaat om de door opdrachtneemster opgezette poses en settings.
Het door derden mee laten fotograferen van door opdrachtneemster opgezette poses en settings is niet
toegestaan en kan voor opdrachtneemster aanleiding zijn om de fotoshoot te staken zonder dat dit
recht geeft op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is opdrachtneemster niet
aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever danwel enige derde is ontstaan als gevolg van:
een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting jegens de
opdrachtgever, fouten of vertragingen in de geleverde diensten of onnauwkeurigheden of nalatigheden
ten aanzien van de diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtneemster.
10.2 Indien opdrachtneemster ondanks het vorenstaande aansprakelijk zou zijn is deze aansprakelijkheid
steeds beperkt tot het bedrag dat wordt vergoed onder haar aansprakelijkheidsverzekering,
vermeerderd met het eigen risico.
10.3 Indien opdrachtneemster jegens de opdrachtgever aansprakelijk is en de aansprakelijkheidsverzekeraar
van opdrachtneemster geen dekking biedt is de aansprakelijkheid van opdrachtneemster in geval van
een eenmalige opdracht steeds beperkt tot de hoogte van de voor die opdracht overeengekomen prijs,
is sprake van een doorlopende opdracht, waarvoor periodiek gefactureerd wordt, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot de maandwaarde.
10.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook in verband met de door
opdrachtneemster verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop
de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het het bestaan van deze rechten
en bevoegdheden.
11. Ontbinding overeenkomst
Opdrachtneemster is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijk ingang
buitengerechtelijk te ontbinden wanneer de opdrachtgever (a) in verzuim is met de nakoming van zijn
verplichtingen jegens opdrachtneemster of onrechtmatig jegens opdrachtneemster heeft gehandeld, (b) al dan
niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming overgaat, (c) surseance van betaling aanvraagt en verkrijgt, in
staat van faillissement wordt verklaard of op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt,
(d) of indien door fusie of overname de zeggenschap in de opdrachtgever gewijzigd wordt.
12. Rechts- en forumkeuze
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Ieder geschil met betrekking tot een tussen partijen gesloten overeenkomst alsmede de onderhavige
voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.
©Brenda van Vliet, april 2022
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 06 april 2022.
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