6. Auteursrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
producten en diensten die door Balance Photography geleverd
kunnen worden, ook nadat de producten en diensten zijn geleverd.
2. Foto’s, persoonlijke - en commerciële fotoreportages
2.1. Het staat de fotograaf altijd vrij om naar eigen inzicht en op
eigen wijze haar stijl van fotograferen in te zetten tijdens
fotoshoots. De wijze waarop een fotoshoot verloopt en waarop
foto’s worden genomen gebeurt altijd op basis van de ervaring,
kennis en inzicht van de fotograaf.
2.2 Elke fotoreportage is onderhevig aan een selectie op de
uiteindelijke foto’s. De selectie zal door de fotograaf worden
beoordeeld en zij is vrij om naar eigen inzicht en ervaring te
bepalen welke foto’s het meeste representatief zijn voor haar
manier van fotograferen. U heeft geen recht op de foto’s die
volgens de fotograaf afvallen tijdens de selectie. Ook heeft u er
geen recht op om invloed uit te oefenen op dit selectieproces.
3. Levering
3.1 Foto’s worden altijd digitaal geleverd. Dit kan uitsluitend via email. Indien u behoefte heeft aan een vaste afdruk, kunt u de
digitale foto (voor eigen gebruik) laten afdrukken of zelf afdrukken.
U draagt hiervoor zelf de kosten.
3.2 Fotoreportages worden ter plekke op de afgesproken locaties
gerealiseerd.
3.3 Binnen 10 werkdagen na de reportage ontvangt u uw link naar
een persoonlijke bestelpagina. U kunt dan een keuze maken uit de
door de fotograaf vastgestelde voorselectie. Extra (digitale) foto’s
kunnen tegen een meerprijs worden besteld.
3.4 Binnen 20 werkdagen na betaling zal uw bestelling aan u
worden verzonden zoals in artikel 3.1 is omschreven.
3.5 Fotografie blijft onderhevig aan weersomstandigheden.
Hierdoor kan de fotograaf genoodzaakt zijn om de afspraak te
verzetten wanneer zij hier reden toe ziet. De afspraak zal in
wederzijds overleg opnieuw worden bepaald.
3.6 Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Wanneer
er een opdracht is aanvaard, is annuleren niet meer mogelijk. Bij
een annulering door de opdrachtgever, ongeacht de reden, heeft de
fotografe recht op de volledige vergoeding voor de
overeengekomen prijs, met uitzondering van de nog niet gemaakte
reiskosten.
3.7 Een fotoreportage is maatwerk. Hierdoor is teruggave van geld
in geen enkel geval mogelijk.
4.Betaling
4.1 Betalingen voor persoonlijke fotoreportages kunnen contant op
de dag van de reportage of vooraf worden overgemaakt.
4.2 Betalingen voor commerciële fotoreportages kunnen
uitsluitend vooraf worden overgemaakt.
4.3 Betalingen voor extra digitale foto’s kunnen uitsluitend vooraf
worden overgemaakt.
4.4. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze
betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle mogelijke bestellingen.
5. Klachten
5.1 Klachten over de door Balance Photography uitgevoerde
diensten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
vijf werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan Balance
Photography te worden medegedeeld.
5.2 Balance Photography heeft het recht binnen redelijke termijn
aangepast werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor
de wederpartij zou leiden.
5.3 Klachten of wensen met betrekking tot de electronische
bewerking van de foto kunnen op verzoek besproken worden.

6.1 Het auteursrecht op de inhoud van de website, alle foto’s en
reportages blijven altijd in het bezit van Balance Photography.
Indien u een foto wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd
eerst contact op. In overleg zal er een passende vergoeding
worden besproken.
6.2 Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming (Licentie) van
de fotograaf mag er geen materiaal worden (her)gebruikt of
gekopiëerd.
6.3 Elk gebruik van foto’s of inhoud van de website dat niet is
overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van Balance Photography.
6.4 Bij inbreuk op auteursrecht komt Balance Photography een
vergoeding toe van tenminste de door Balance Photography
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke
vorm van gebruik, met een minimum van 250,- euro per foto.
6.5 Balance Photography mag alle gemaakte foto’s ten alle tijde
naar eigen inzicht gebruiken, voor zowel commerciële als nietcommerciële doeleinden.
6.6 Logischerwijs blijven ook op afbeeldingen op social media, zoals
- waaronder, maar niet beperkt tot – Instagram en Facebook, alle
auteursrechten gehandhaafd. Dit betekent dat er zonder expliciete
schriftelijke toestemming geen foto’s van Balance Photography die
op social media worden geplaatst mogen worden gebruikt door
derden.
6.7 Het is niet toegestaan om (digitale) foto’s via electronische of
andere vormen van beeldmanipulatie of bewerking aan te passen.
Uitzonderingen hierop dienen nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd te
worden door een licentie waarin de bewerking door de fotografe
wordt goedgekeurd. Ook op de eventueel bewerkte afbeelding
blijft Balance Photography het auteursrecht behouden.
7. Licentie
7.1 Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm
van een licentie.
7.2 Indien omtrent de omvang of duur van de licentie niets is
beschreven, geldt dat deze nooit meer omvat dan het recht tot
éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van het doel
wat schriftelijk is overeengekomen.
8. Publicaties en naamsvermelding
8.1 Bij gebruik van een foto van Balance Photography dient
duidelijk de naam van Balance Photography of haar website
(http://www.balance-photography.nl) te worden vermeld. Dit geldt
óók voor foto’s die door u zijn gekocht.
8.2 Uitzondering op hetgeen in 8.1 is beschreven is mogelijk,
wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen beiden partijen
en de hiervoor eventuele afgesproken vergoeding door Balance
Photography van tevoren is ontvangen.
8.3 Voor iedere inbreuk op de aan Balance Photography
toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd
van tenminste 100% van de door Balance Photography gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op
vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
9. Aansprakelijkheid en rechten van derden
9.1 Balance Photography is bevoegd deze overeenkomst aan te
gaan en voornoemde licentie te verlenen.
9.2 De aansprakelijkheid van Balance Photography is in elk geval
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
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