
ALGEMENE VOORWAARDEN 

___________________________________________________________________________ 

 
Om misverstanden te voorkomen heb ik een aantal voorwaarden opgesteld,  

het is belangrijk dat u de voorwaarden goed doorleest voordat u een fotoshoot bij mij boekt. 

 

De algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 

 

BOEKT U EEN FOTOSHOOT BIJ MAITE’S FOTOGRAFIE, DAN GAAT U AUTOMATISCH AKKOORD MET DE 

VOLGENDE VOORWAARDEN! 

 

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de foto's! 

 

Foto’s die u van Maite’s fotografie krijgt moeten ten alle tijden met logo geplaatst worden! Deze mogen niet 

van de foto verwijderd worden. Foto’s mogen op geen enkele manier bewerkt of aangepast worden!  

 

Maite’s Fotografie mag de gemaakte foto’s tijdens de fotoshoot gebruiken voor haar portfolio en andere 

doeleinden (social media en publicaties). TENZIJ ANDERS AFGESPROKEN, GEEF BIJ HET BOEKEN VAN DE 

FOTOSHOOT TIJDIG AAN ALS U DIT NIET WILT! 

 

EEN FOTOSHOOT KAN ALLEEN AFGEZEGD / VERPLAATST WORDEN OM DE VOLGENDE REDENEN: 

 

Slecht weer (waardoor de foto's kwalitatief minder worden, denk aan regen/mist/harde wind) 

Medische redenen van persoon / dier  
GEEF TIJDIG AAN ALS DE FOTOSHOOT VERPLAATST MOET WORDEN, GEBEURD DIT NIET IS MAITE’S FOTOGRAFIE 

GENOODZAAKT EEN KLEIN PERCENTAGE VAN HET BEDRAG TE VRAGEN. (30%) 

___________________________________________________________________________ 

 
KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 
 

U bent tijdens de fotoreportage 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 (in dit geval Maite’s Fotografie). 
 
Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico. 

 

Bij het boeken van een fotoshoot ontvangt u binnen 1 a 2 dagen een nabestelpagina  (bij uitzondering duurt dit 

langer, dit zal altijd duidelijk gecommuniceerd worden!). Nadat u de foto’s heeft geselecteerd volgt de betaling. 

Pas daarna gaat Maite’s Fotografie aan de slag met de foto’s en levering daarvan. 

Mochten er zaken niet naar wens zijn, geef dit dan netjes door. Teruggave van geld is in geen geval mogelijk. 
 

 
UW REPORTAGE IS VOOR U PERSOONLIJK GEMAAKT, DAAROM IS TERUGGAVE VAN GELD HELAAS IN GEEN ENKEL GEVAL 

MOGELIJK 
 

 



 

 
AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIE 
 
Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven, zijn en 

blijven altijd in het bezit van Maite’s Fotografie 

Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicaties (denk aan tijdschriften, cartoons etc) moet er contact 

opgenomen worden met de fotografe! 

 

Op alle geleverde foto’s zitten altijd auteursrechten van de fotografe. U koopt een fotoafdruk of een digitale 

foto, niet de rechten op de foto. 

Digitale bestanden op hoge resolutie zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen in geen enkel 

geval op internet verschijnen. 

 

 

Digitale bestanden op hoge resolutie mogen niet worden gedeeld met derden. 

De fotografe mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen 

en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht om dit 

aan u te melden.  

 

Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk het logo zichtbaar te zijn of bij de foto vermeld 

te worden: ' Foto: Maite’s Fotografie ‘ 

 

PRIVACY VERKLARING 

___________________________________________________________________________ 

 
PERSOONSGEGEVENS DIE MAITE’S FOTOGRAFIE VERWERKT 
 
Maite’s Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 

Maite’s Fotografie. 

Persoonsgegevens die ik verwerk: 

 

 • Voornaam en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Foto’s in opdracht gemaakt 

___________________________________________________________________________ 

 
WAAROM MAITE’S FOTOGRAFIE  PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 
 
Maite’s Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden: 

 

• Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening 

• Om goederen en of diensten bij u af te leveren 

• Om te informeren over wijzigingen van de producten en of diensten 

• Om uw betaling af te kunnen handelen 

• Wettelijke verplichtingen 
___________________________________________________________________________



__________ 

 
HOELANG MAITE’S FOTOGRAFIE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAART 
 
Maite’s Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere 

correspondentie, het verwijderen van uw persoonsgegevens heeft geen vastgestelde termijn. 

 

Maite’s Fotografie mag foto’s waar u kenbaar op staat met toestemming gebruiken, onder andere voor social 

media. Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Maite’s 

Fotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. 

 

Maite’s Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te 

gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op via maitesfotografie00@gmail.com 

 


