
 

Algemene Voorwaarden  
 
Annelies Mulder Fotografie  
KvK Breda: 65405781 
 
Bij het maken van de afspraak gaat de klant akkoord met de hieronder beschreven algemene 
voorwaarden.  
 

1. Offerte en Betaling  
Op de website van Annelies Mulder Fotografie staan standaardpakketten vermeld waar de klant uit 
kan kiezen. Indien de klant een andere fotosessie wil dan een van deze pakketten, dan wordt er 
vooraf een passende offerte gemaakt.  
 
De klant ontvangt binnen 2 dagen nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden een factuur per e-mail.  
De klant dient de betaling binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Deze betalingstermijn 
staat onderaan de factuur vermeld.  
 

2. Producten  
De door Annelies Mulder Fotografie geselecteerde bestanden worden digitaal geleverd. Op verzoek 
is dit mogelijk op cd-rom. Dit dient voor de levering van de bestanden aangegeven te worden door 
de klant.  
Annelies Mulder Fotografie kan op verzoek van de klant ook zorgdragen voor levering van afdrukken 
op fotopapier of andere materialen. Hiervoor zal met de klant een meerprijs worden afgesproken. 
De bestanden worden geleverd nadat de betaling door Annelies Mulder Fotografie is ontvangen.  
De klant ontvangt de geselecteerde bestanden op hoge resolutie, nadat deze zijn bewerkt door  
Annelies Mulder Fotografie. 
De RAW-bestanden worden niet verstrekt aan de klant. 
 
De foto’s worden met uiterste zorg gemaakt en bewerkt door Annelies Mulder Fotografie. 
Annelies Mulder Fotografie is niet verantwoordelijk wanneer de kleur van het eindproduct afwijkt 
van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat op zijn/haar beeldscherm de kleur of 
de helderheid anders ervaren kan worden.  
Annelies Mulder Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet 
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  
 

3. Levering  
De door Annelies Mulder geselecteerde bestanden worden uiterlijk binnen 2 weken geleverd, 
wanneer de betaling van de factuur door Annelies Mulder ontvangen is.  
 

4. Prijzen  
De actuele prijzen van de producten en pakketten,  en de eventuele reiskosten, staan vermeld op de 
website van Annelies Mulder Fotografie. De klant is op de hoogte van het bedrag voordat de 
fotosessie plaatsvindt.  
 



5. Annulering  
Annelies Mulder Fotografie heeft het recht om 25% van de waarde van de fotosessie in rekening te 
brengen wanneer de afspraak door de klant 24 uur voorafgaand aan de fotosessie wordt 
geannuleerd. Deze kosten worden bij een volgende fotosessie in mindering gebracht op de factuur.  
 

6. Auteursrecht  
Annelies Mulder Fotografie behoudt ten alle tijde het auteursrecht. De klant krijgt het gebruiksrecht 
over de geleverde producten. De klant heeft het recht tot het gebruik van de foto’s in de privésfeer. 
Het is niet toegestaan de foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven of publicatie 
in gedrukte media. Wanneer de klant de producten wil gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden 
dient dit van te voren besproken te worden met Annelies Mulder Fotografie. Pas nadat Annelies 
Mulder Fotografie akkoord is gegaan, mag de klant de foto’s gebruiken voor andere doeleinden dan 
het gebruik in de privésfeer. 
 
Wanneer de klant de producten wil plaatsen of delen op internet, mag men hiervoor alleen de foto’s 
gebruiken met watermerk of met vermelding van de naam Annelies Mulder Fotografie.  
Het is niet toegestaan de foto’s te gebruiken, of op internet te plaatsen, in een andere bewerking dan  
Annelies Mulder Fotografie heeft geleverd.  
 
De klant geeft Annelies Mulder Fotografie toestemming om de gemaakte en/of bewerkte foto’s te 
gebruiken als promotiemateriaal op internet (bijvoorbeeld website en/of social media) of drukwerk 
(bijvoorbeeld flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.  
Wanneer de klant niet wil dat de foto’s op internet gepubliceerd worden dient dit nadrukkelijk van te 
voren bij Annelies Mulder Fotografie aangegeven te worden.  
 

7. Aansprakelijkheid  
Annelies Mulder Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de klant is ontstaan, tenzij 
er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Annelies Mulder Fotografie of de door haar 
ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het 
factuurbedrag, dan wel, indien en zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van 
het onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.  
 

8. Persoonsgegevens  
Annelies Mulder Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, emailadres) publiceren of doorgeven aan derden. 


