Algemene voorwaarden van JJH – Photography and Events
Website: www. jjhphotographyevents.nl
Telefoon: 06-43557794
KVK: 66418097
BTW: NL203516874B01
Bankrekening nr: NL18INGB0007195932
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking tot:
 Betalingen
 Fotoshoots
 De foto’s
 Kindershoots
 Privacy & Persoonsgegevens
Bij het maken van een fotoshoot en/of event afspraak gaat de klant
akkoord met onderstaand beschreven algemene voorwaarden:
Betalingen:
JJH-Photography and Events vraagt een aanbetaling van €15,- per boeking, zodra
dit bedrag op de bankrekening ontvangen is, binnen het gestelde
betalingstermijn van 5 dagen, is de boeking definitief. (Bij evenementen zal dit
bedrag verschillen).
Het is mogelijk bij JJH-Photography and Events het gehele bedrag van de
boeking, van te voren, in een keer te voldoen. Zodra dit bedrag op de
bankrekening ontvangen is, binnen het gestelde betalingstermijn van 5 dagen, is
de boeking definitief.
Boeking:
Voorafgaand aan de afspraak ontvangt de klant informatie over hoe de boeking
in zijn werk zal gaan en wat hier de kosten van zullen zijn.
Mocht de klant op de tijd en datum van de boeking verhindert zijn, moet dit
maximaal 24 uur van de voren worden doorgegeven, dan krijgt de klant het
aanbetaalde bedrag terug indien er geen nieuwe datum wordt afgesproken
binnen een redelijk termijn. Doet de klant dit niet zal het aanbetaalde bedrag niet
terug betaald worden.
Indien de klant het totale bedrag op de dag van de boeking niet betaald heeft
gaat de boeking niet door en wordt de aanbetaling niet terug betaald.

1

De foto’s:
JJH-Photography and Events levert de foto’s digitaal met logo aan de klant. Dit is
inclusief het aantal van te voren af gesproken foto’s zonder logo, welke zijn
uitgezocht samen met de fotograaf.
Als de klant meer verschillende foto’s zonder logo zou willen ontvangen moet
hier het bedrag voor betaald worden dat staat aangeven op de website.
Bij aanschaf van de digitale bestanden zonder logo heeft de klant het recht tot
reproductie voor eigen gebruik. Het is echter niet toegestaan bestanden voor
commerciële doeleinden of social media te gebruiken.
Het is niet toegestaan de geleverde foto’s zelf te bewerken of met bepaalde
bewerkingen op social media te plaatsen.
Kindershoots
Kindershoots zijn altijd in aanwezigheid van beide of één van de
ouders/verzorgers.
Foto's van kinderen worden nooit gebruikt op de website van JJH-Photography
and Events zonder uw vooraf schriftelijk gekregen toestemming.
Privacy & Persoonsgegevens:
JJH-Photography and Events zal nooit uw persoonlijke gegevens openbaar
maken, doorgeven of verkopen aan derden.
Uw foto’s mogen, in overleg met u, gebruikt worden door JJH – Photography and
Events op haar website en Facebook.
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