Algemene voorwaarden Fabian Viester Photography
1. Fabian Viester Photography is een eenmanszaak, gevestigd in Voerendaal en
ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 70393699. We zijn ook
wel bekend onder Fabian Viester Photography, wat meestal wordt gebruikt bij
fotografieopdrachten of Fabian Viester Online Media Advies als het gaat om
marketing & online communicatie.
2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, die Fabian
Viester marketing & fotografie overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het
uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht,
tijdig ter beschikking te stellen van Fabian Viester Photography.
3. Fabian Viester Photography heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de informatieverplichtingen en/of
diens betalingsverplichtingen jegens Fabian Viester Photography heeft voldaan. Uit
de vertraging voortvloeiende (extra) kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven
aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. In de offerte of het eerste contact wordt er een prijsafspraak gemaakt op basis van
een begroot aantal uren of tijdsbestek. Op de uiteindelijke factuur worden de
daadwerkelijke uren gefactureerd. Wederpartij gaat ermee akkoord en heeft kennis
genomen van het feit dat de offerte slechts een begroting betreft van het aantal te
werken uren. Indien hier de Fotograaf en Wederpartij niet specifiek een bedrag voor
zijn overeengekomen, geldt het basisuurtarief of offertebedrag als basis en wordt er
op basis daarvan naar rato doorberekend.
5. De Fotograaf is altijd een kwartier (15 minuten) eerder aanwezig in het geval dat het
een fotoshoot op locatie betreft.
6. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en
geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
7. Door wijziging van de overeenkomst komen gemaakte prijsafspraken te vervallen.
Kosten door deze wijziging of meerwerk worden conform het dan geldende uurtarief
in rekening gebracht.
8. Op de desbetreffende factuur wordt vermeld wat de inhoud van de fotolicentie is en
in hoeverre er restricties zitten op gebruik van het beeldmateriaal.
9. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Fabian Viester
Photography eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij
rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de
Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
10. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
vergoed. Dit wordt altijd helder gecommuniceerd.
11. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan,
zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft
voldaan. Gebeurd dit wel, dan zal er een bedrag van 5% van het factuurbedrag als
boete in rekening worden gebracht.
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13. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail
aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
14. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
15. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten of schriftelijke overeenkomst per mail
die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend of gegeven en aan de
Fotograaf is geretourneerd of medegedeeld.
16. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk
moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte
werkzaamheden.
17. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
18. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt
uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie
zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of
de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
19. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer
meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve
van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst
conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
20. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen.
21. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen. Bij gebreke van
tijdige betaling Fabian Viester marketing & fotografie gerechtigd een maandelijkse
rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt
gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te
brengen.
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