Overeenkomst Huwelijksreportage

De overeenkomst wordt afgesloten tussen twee partijen zijnde: Radja Gios, Hands 4 Events BVBA, (hierna
genoemd ‘de fotograaf’) en de klant, zijnde:

Contactgegevens
Naam
Naam

bruid(egom)
bruid(egom)

:
:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Adres : ............................................................................................................................. ...................................................
GSM: ...................................................................................................................................................... ............................
E-mail : ............................................................................................................................................ ...................................
Backup GSM: bv weddingplanner : ..............................................................................................................................

Uw huwelijk
Datum van het huwelijk : ….../……./……...
Start huwelijksreportage
Locatie: ……………………………...…………..…………………………………………………………………………………..
Uur: ………………………..…..…………………………………………………………………………………………………..…
Feestzaal: …………………………………………………………………………………………………………………..

Prijzen

-

€ 1.200 / 10 uren Huwelijksreportage
Overuren aan €100
Vervoerkosten België inclusief / € 0,5 per extra kilometer
Prijzen inclusief 21% BTW

•

Algemene voorwaarden op keerzijde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

De kostprijs omvat de volledige reportage, nabewerking en aflevering via downloadbare fotogalerij. Fotobestanden worden
in *.jpg-formaat afgeleverd, dit in de hoogst mogelijke resolutie (voor drukwerk) en in een lagere resolutie (geschikt voor
scherm/social media). De fotograaf maakt een ruime selectie van alle foto’s. De klant ontvangt deze selectie.
De fotogalerij blijft minstens 6 maanden online ter beschikking van de klant.
De fotograaf doet zijn best om een zo compleet mogelijke reportage te maken. Doch, het aantal foto’s kan variëren.
De klant kiest de fotograaf voor zijn stijl en creativiteit, de fotograaf gebruikt deze om de best mogelijke foto’s af te leveren.
Een terugbetaling is niet mogelijk indien de klant de foto’s ‘niet-mooi’ vindt.
De foto’s worden geleverd binnen een tijdspanne die varieert tussen de drie en de acht weken na de laatste photoshoot en
enkel na ontvangst van het totale factuurbedrag. De fotograaf doet echter zijn best om een zo spoedig mogelijke levering te
bekomen.
De vervoersonkosten worden heen en terug gerekend vanaf de woonplaats van de fotograaf. Indien er verplaatsingen
gebeuren tijdens de reportage zelf lopen de uren van de fotograaf gewoon door. Reële parkeerkosten worden toegevoegd
aan de eindafrekening.
In
overleg
kan
de
fotograaf
vroeger
starten
of
langer
blijven
dan
oorspronkelijk
gepland.
Overuren worden aangerekend aan de afgesproken prijs.
De klant dient zelf locaties te zoeken voor de photoshoots. De klant wordt aangeraden om ook een alternatief te zoeken in
geval van veranderende weersomstandigheden.
De klant voorziet de fotograaf van toegangsaccreditaties en zorgt ervoor dat er zich geen belemmeringen voordoen die de
werkwijze kan vertragen of onmogelijk maakt.
Er wordt een reserveringskost gevraagd van € 400 incl. BTW. Dit bedrag dient gestort te worden, binnen 14 dagen na datum
van overeenkomst, op rekeningnummer BE86 3631 7037 1850 op naam van Hands 4 Events BVBA, met vermelding van naam
klant en datum van reportage. Bij geen tijdige ontvangst van de reserveringskost, mag de fotograaf deze overeenkomst
eenzijdig annuleren. De reserveringskost wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur.
De fotograaf houdt het afgesproken tijdsslot vrij en neemt geen andere opdrachten aan. Wanneer de klant het huwelijk
verplaatst naar een andere datum en de fotograaf is niet meer vrij, wordt de reserveringskost niet terugbetaald. Indien de
fotograaf wel nog vrij is, wordt de datum aangepast en schriftelijk bevestigd door beide partijen.
Indien de fotograaf de opdracht niet kan uitvoeren door overmacht of indien hij door toeval verhinderd is geworden, wordt
de klant zsm verwittigd en zijn er voor de klant de volgende keuzes:
o
De fotograaf stelt – indien mogelijk – een vervanger voor. De bestaande overeenkomst vervalt en de reserveringskost
wordt terugbetaald binnen de 7 dagen.
o
De klant heeft het recht een einde te stellen aan het contract. De reserveringskost wordt terugbetaald binnen de 7
dagen, deze overeenkomst vervalt dan.
Bij annulatie vanwege de klant wordt de fotograaf verwittigd, de reserveringskost wordt in dat geval niet terugbetaald. Indien
de klant de reportage minder dan 60 werkdagen op voorhand annuleert, is de klant bijkomend een annuleringsvergoeding
van € 450 incl. BTW verschuldigd aan de fotograaf.
De fotograaf stuurt zo spoedig mogelijk na afloop van de reportage een factuur per email. Deze dient contact te worden
betaald.
Het is de klant aangeraden om zelf een digitale kopie/backup te nemen van de foto’s. Indien de klant nogmaals een levering
van de foto’s wenst, kan hij deze bij de fotograaf bekomen ten bedrage van 150€. De fotograaf is echter niet verplicht alle
foto’s te bewaren en kan geen extra levering verzekeren.
In geval van technische defecten aan materialen waarvan de fotograaf gebruikt maakt om de opdracht tot een goed einde
te brengen, kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de klant oploopt.
Het gebruik van de werken uit deze reportage zijn onderworpen aan de geldende wetgeving inzake auteursrecht en de
naburige rechten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De fotograaf behoudt de intellectuele eigendom op de werken.
De afstand van een werk impliceert geenszins de overdracht van auteursrechten. De klant mag de foto’s gebruiken op sociale
media en een reproductie voor niet-commerciële privédoeleinden. Elke andere vorm van reproductie, publicatie,
tentoonstelling of andere vorm van gebruik is slechts mogelijk mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf.
De klant maakt geen veranderingen in het voorlopige of definitieve werk zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Voor inbreuken op de auteursrechten worden schadevergoedingen bepaald volgens het meest recente Sofam-tarief.
De fotograaf heeft de toestemming om de voornamen van het bruidspaar en het werk te gebruiken voor eigen publiciteit,
promotie of anderszins. De klant dient de genodigden/geportretteerden te melden dat indien zij bezwaar zouden hebben
tegen het publiceren van hun portret, zij dit schriftelijk aan de fotograaf dienen te melden.
De fotograaf verklaart zich voldoende in te spannen om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Deze overeenkomst is pas geldig indien geen van beide partijen deze annuleert binnen 14 kalenderdagen na datum van
overeenkomst.

•
Opmerkingen en aanvullingen :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze overeenkomst werd opgemaakt te ………………………………. Op ……/……/………… in tweevoud en wordt ondertekend door
minstens één vertegenwoordiger van beide partijen. Beide partijen kregen een afschrift van deze overeenkomst.
De klant

De Fotograaf

__________

__________

