
ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en factuur tussen Blik en 
Bloos en jou waarop Blik en Bloos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door jou en Blik en Bloos uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ANNULEREN PORTRETSESSIE
Blik en Bloos vraag bij het boeken van een portretsessie een reserveringsvergoeding. Bij het annuleren van een 
portretsessie, wordt de reserveringsvergoeding niet geretourneerd. Er worden naast de reserveringsvergoeding 
geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Bij onverwachte gebeurtenissen kan de fotoshoot in overleg 
tussen Blik en Bloos en de klant worden verplaatst.

ANNULEREN BRUILOFT
Tot 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft: naast de reserveringsvergoeding worden er geen aanvullende kosten 
in rekening gebracht.
90 - 30 dagen voorafgaand aan de bruiloft: 40% van het tarief wordt in rekening gebracht
Vanaf 30 dagen voorafgaand aan de bruiloft: 80% van het tarief wordt in rekening gebracht
Daarnaast kan, in overleg met Blik en Bloos, de bruiloftreportage worden verplaatst. Dit is alleen mogelijk als 
Blik en Bloos op de nieuwe datum beschikbaar is. Als Blik en Bloos niet beschikbaar is, zijn alsnog de 
voorwaarden voor annulering zoals hierboven beschreven van toepassing. 
 
LEVERINGSTERMIJN
Blik en Bloos levert de afgesproken producten en/of bestanden maximaal 4 weken na de portretsessie.
Blik en Bloos levert de afgesproken bestanden maximaal 6 weken na de bruiloftreportage. Als Blik en Bloos de 
afgesproken bestanden niet binnen de afgesproken termijn kan leveren, door bijvoorbeeld ziekte, dan wordt de 
klant hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Als de klant albums heeft besteld, ontwerpt Blik en Bloos binnen maximaal 3 weken het album vanaf het moment 
dat de albumselectie van de foto’s is doorgegeven. Maximaal 2 correctierondes zijn inbegrepen. Als er meer 
correctierondes gewenst zijn, kan dit tegen een vergoeding van € 50,- inclusief BTW per correctieronde. Vanaf 
het moment van het doorgeven van de correcties, verzorgt Blik en Bloos binnen 2 weken de wijzigingen. Vanaf 
het moment dat het album door de klant is goedgekeurd, levert Blik en Bloos binnen maximaal 8 weken het 
album aan de klant.

EXTRA KOSTEN
Extra kosten, zoals bijvoorbeeld entreeprijzen voor binnen en/of buitenlocaties, zijn niet inbegrepen in het 
basispakket. Deze kosten komen voor rekening van de klant.
     
GEBRUIK FOTOMATERIAAL DOOR BLIK EN BLOOS   
Blik en Bloos mag het fotomateriaal zonder toestemming van de klant gebruiken voor promotionele en 
commerciële doeleinden en publicaties (hieronder vallen onder andere websites / portfolio / drukwerk / social 
media / beursmateriaal en demonstratiemateriaal). Als je bezwaar hebt tegen het publiceren van fotomateriaal, 
moet je dit voorafgaand aan de fotosessie expliciet vermelden.
     
GEBRUIK FOTOMATERIAAL DOOR KLANT
Foto’s mogen door jou niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De foto’s mogen niet aan derden 
worden verstrekt zonder toestemming van Blik en Bloos. Foto’s inzenden voor wedstrijden is niet toegestaan, 
tenzij je schriftelijk toestemming van Blik en Bloos hebt ontvangen.
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Blik en Bloos levert foto’s in lage resolutie met het logo van Blik en Bloos erop vermeld. Deze foto’s kunnen onder 
andere op Facebook en Twitter worden gebruikt. Naamsvermelding van foto’s is voor het internetgebruik altijd 
verplicht.
     
AUTEURSRECHT
De auteursrechten van de foto’s berusten altijd bij Blik en Bloos. Als er toch foto’s worden gebruikt waarbij dit 
niet anders is overeengekomen, dan wordt dit gezien als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk vraagt Blik en 
Bloos een vergoeding van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding van een dergelijke vorm van gebruik. 
Hierbij verliest Blik en Bloos geen recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op 
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten).
     
COPYRIGHT  
In verband met het auteursrecht mogen de foto’s van Blik en Bloos niet digitaal of analoog worden bewerkt of 
gewijzigd.
     
BEWAREN FOTO’S 
Foto’s worden minimaal een jaar door Blik en Bloos bewaard, dit zijn de foto’s die aan jou geleverd zijn als jpeg 
formaat in hoge resolutie.
     
PRIVACY
Blik en Bloos maakt nooit jouw persoonsgegevens openbaar en gaat discreet met jouw persoonsgegevens om. 
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de dienst te kunnen leveren.
     
WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Blik en Bloos mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Als er wijzigingen zijn, geeft Blik en Bloos 
deze op tijd en schriftelijk door aan jou.

AANSPRAKELIJKHEID
Blik en Bloos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Blik en Bloos is uitgegaan 
van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
     
Voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde schermen, is Blik en Bloos niet aansprakelijk, dit geldt ook voor 
afdrukken die niet door Blik en Bloos geleverd zijn.
     
Als Blik en Bloos door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren -en alleen in dat geval- wordt de 
reserveringsvergoeding terugbetaald. Blik en Bloos zal in een dergelijk geval haar uiterste best doen om een 
gelijkwaardige, vervangende fotograaf te vinden in haar netwerk van professionele fotografen.

KLACHTEN
Als er klachten zijn, moeten deze binnen 10 werkdagen na levering van de diensten en / of producten per mail 
worden gestuurd aan Blik en Bloos. Blik en Bloos zal de klachten heel serieus nemen en samen met jou naar een 
oplossing zoeken voor de klacht.
     
Versie mei 2016 

Blik en Bloos - Wagenstraat 78 - 4845 CX Wagenberg
06 2956 6531 - tamara@blikenbloos.nl - www.blikenbloos.nl

ING-Bank: NL21INGB0007756926 - KvK: 57249156 - BTW nr: NL121962088B01


	Algemene voorwaarden_blik en bloos_deel 1
	Algemene voorwaarden_blik en bloos_deel 2

