
Algemene voorwaarden JobiensFocus  
 
01 Algemeen 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van 
JobiensFocus.  
2. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze 
voorwaarden. 
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf 
worden aangepast.  
4. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel 
materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. 
5. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en 
afspraken ten alle tijden aan te passen.  
 
02 Fotoshoot 
  
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de 
fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen. 
2. Na iedere fotoshoot zal de fotograaf een selectie maken van de naar haar inzicht 
beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de foto’s. 
3. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke 
foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die 
volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.  
4. Binnen maximaal 5 werkdagen na uw reportage zullen de foto’s op een webpagina 
geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Aan de hand hiervan 
kunt u kiezen welke foto’s u als digitale bestanden wil bestellen. Deze voorbeeldfoto’s 
zijn uitsluitend bestemd om uw keuze uit te maken, en mogen in geen geval gebruikt of 
gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. 
5. Na het doorgeven van uw keuze zal de fotograaf de foto’s bewerken en in JPEG-
formaat via www.wetransfer.nl naar u mailen.  
6. De foto’s zullen op 2 manieren worden aangeleverd, namelijk op klein formaat met 
logo en op groot formaat zonder logo. De foto’s zonder logo mogen uitsluitend gebruikt 
worden voor privégebruik of afdrukken. Voor het publiceren van foto’s mogen uitsluitend 
de foto’s met logo gebruikt worden. 
7. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en 
dienen apart te worden voldaan.  
8. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de reiskosten dient na de reportage 
voldaan te worden. U ontvangt een factuur na bestelling van de door u gekozen foto’s. Er 
worden geen foto’s geleverd voordat de betaling ontvangen is. 
9. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt 
worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur.  
10. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van 
geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 
  
03 Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 
  
1. Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk na levering van de foto’s 
schriftelijk aan de fotograaf te worden doorgegeven. De fotograaf heeft het recht binnen 
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. 



2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er 
eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te 
bereiken.  
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke 
zin dan ook.  
4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw 
eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste 
zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.  
5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.  
  
04 Auteursrechten & Publicaties 
  
1. Auteursrechten van alle foto’s blijven ten alle tijden in het bezit van JobiensFocus.  
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een 
digitale foto, niet de rechten op de foto. Als u een foto wilt publiceren, moet u hiervoor 
altijd de foto’s met het logo van JobiensFocus gebruiken. 
3. Het is niet toegestaan beeldmateriaal van JobiensFocus op welke wijze dan ook te 
bewerken of veranderen (hieronder valt ook het bijsnijden van foto’s).  
  
05 Privacy  

1. JobiensFocus zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.) 

doorgeven aan derden of openbaar maken. 

2. Tijdens de fotoshoot zal overlegd worden of de gemaakte foto’s door JobiensFocus 

voor publicatie gebruikt mogen worden, voor bijvoorbeeld website, portfolio, etc. 

 


