Algemene voorwaarden
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Marizfotografie
1.2 Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft
u bezwaar tegen deze voorwaarden dan kunt u dat voor het plaatsvinden van de fotoshoot
schriftelijk doorgeven aan marizfotografie.nl
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ter alle tijden worden aangepast door Marizfotografie
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Marizfotografie en de klant. Ook na het beëindigen van de overeenkomst.
2. Boeken en betaling
2.1 Het boeken van een fotoshoot kan via de website of door middel van mail naar
Marizfotografie. Na het boeken van een fotoshoot zijn deze voorwaarden bindend.
2.2 Na het uitkiezen van de gewenste foto’s in de persoonlijke fotogalerij ontvangt de klant een
betaalverzoek voor de totaalsom. Na betaling van dit betaalverzoek zullen de foto’s worden
verwerkt en ontvangt de klant binnen 3 weken de gewenste foto’s.
2.3 De bedragen op de website zijn exclusief reiskosten, tenzij anders overeen gekomen.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen in de breedste zin van het woord is niet
te verhalen op Marizfotografie.
3.2 Deelname aan een dienst van Marizfotografie geschiedt op volledig eigen risico van de klant.
4. Auteursrecht
4.1 Op alle foto’s en geschreven teksten gemaakt door Marizfotografie rust het auteursrecht.
Het is niet toegestaan de foto’s en geschreven teksten te dupliceren, kopiëren of na te
maken op welke manier dan ook zonder schriftelijk toestemming van Marizfotografie. Het
zonder toestemming gebruiken van de foto’s en geschreven teksten wordt beschouwd als
inbreuk op het auteursrecht.
4.2 Alle gemaakte foto’s en geschreven teksten van Marizfotografie blijven ten allen tijde
eigendom van Marizfotografie. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is
overeengekomen met Marizfotografie wordt beschouwd als inbreuk van het auteursrecht.
4.3 Bij het boeken van een dienst koopt u niet het auteursrecht af, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen met een passende vergoeding. Het verzenden van foto’s naar de klant
geeft enkel een licentie over de foto’s.
4.4 De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto voor
wedstrijden en publicaties voor en door derden.
4.5 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk het logo zichtbaar te zijn op
de foto of duidelijk vermeld te worden: foto: Marizfotografie of foto: www.marizfotografie.nl
4.6 Foto’s op hoge resolutie zonder logo gemaakt door Marizfotografie mogen niet worden
gedeeld met derden en zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Alleen de verkleinde foto’s met
logo mogen worden gedeeld met derden.
4.7 Foto’s gemaakt door Marizfotografie mogen op geen enkele wijze worden bewerkt of
aangepast zonder schriftelijke toestemming van Marizfotografie.

4.8 Bij inbreuk op de auteursrechten van Marizfotografie rekent Marizfotografie een nader te
bepalen vergoeding voor de geleden schade.
4.9 Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Marizfotografie
4.10
Marizfotografie is vrij om de door haar gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen
promotie doeleinden.
4.11
Marizfotografie mag de foto’s ten alle tijden naar eigen inzicht, gebruiken, verkopen
aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële doeleinden.
Marizfotografie is niet verplicht dit aan de klant te melden.
4.12
Het portretrecht ligt bij de klant. De klant geeft door het aanvaarden van de
algemene voorwaarden toestemming aan Marizfotografie om foto’s en beelden gemaakt
tijdens de fotoshoot te gebruiken voor eigen promotie doeleinden voor Marizfotografie.
4.13
Indien de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto’s en beelden gemaakt
tijdens de fotoshoot voor promotie doeleinden voor Marizfotografie dan dient de klant dit
van te voren schriftelijk te melden bij Marizfotografie.
5. Klachten
5.1 Klachten betreffende het geleverde werk of diensten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder
geval binnen 14 dagen na de fotoshoot schriftelijk aan Marizfotografie te worden gemeld.
5.2 Bij ontevredenheid krijgt de klant in geen enkel geval zijn of haar geld terug. De klant kan een
klacht indienen binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de fotoshoot waarna
Marizfotografie zal kijken wat zij kan betekenen voor de klant.
6. Geschillen
6.1 Op overeenkomsten tussen Marizfotografie en de klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de klant
woonachtig is in het buitenland
6.2 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

