Algemene Voorwaarden Vos belevingen
- Door het boeken van een beleving van Vos belevingen ga je akkoord met de algemene
voorwaarden.
- -Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van beeldmateriaal van opdrachten
uitgevoerd door Vos belevingen. Bij het aanvragen en/of aanvaarden van een opdracht gaat u
akkoord met de Algemene Voorwaarden van Vos belevingen;
- Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk de
hand gewezen;
- De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Vos belevingen worden
aangepast.
Vooraf aan de opnames
- Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
- Wanneer er akkoord gegeven wordt op een datum, is een boeking definitief;
- Wanneer een offerte getekend en geretourneerd is, Of wanneer er een schriftelijk (e-mail, post of
tekstbericht) akkoord is gegeven; wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende
datum definitief vastgelegd;
- Met het akkoord gaan van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het
aanbetaalbedrag (25% van het totaalbedrag standaard, tenzij anders overeengekomen) zoals
benoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum van een boeking;
- Eerste betaling vind plaats na akkoordgaan van de offerte
- Het restantbedrag dient u te voldoen 14 dagen nadat deze gestuurd is door Vos belevingen ;
- Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn,
wordt er een eerste herinnering gestuurd. Hierna heeft u wederom 14 dagen om deze factuur te
voldoen. Indien er na de eerste herinneringdan het openstaande bedrag verhoogd met € 5,administratiekosten plus de wettelijke geldende rente;
- De prijzen welke benoemd zijn in de offerte zijn volgens de wettelijke belastingen (BTW) binnen
Nederland. Diensten en producten van Vos belevingen is vrijgesteld van BTW.
- Vos belevingen heeft het recht om de gemaakte agenda-afspraak voor een opname moment
eenzijdig te wijzigen naar een ander moment. Indien de klant de gemaakt agenda-afspraak voor
een kleine fotoshoot wil annuleren of verplaatsen dan dient dit ten minste 2 weken vooraf te
worden aangegeven anders kunnen de volledige kosten van de fotoreportage in rekening worden
gebracht.
- Tussentijdse wijziging van de Opdracht: Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een
Opdracht na het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor
Vos belevingen met zich brengt. Voor deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden
gemaakt. Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg
hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Vos belevingen wordt
overschreden. Vos belevingen is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- Bij annuleringen van trouwbelevingen die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór 6
maanden voor de geplande eerste werkzaamheden door Vos belevingen, wordt geen vergoeding
in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan 4 maanden voor de geplande eerste
werkzaamheden door De Videomakers, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 25% van
het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Als er reeds
werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke
reserveringen i.v.m. de Opdracht) brengt Vos belevingen daarvoor een vergoeding in rekening op
basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal gewerkte uren.

Tijdens de opnames
- De reiskosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
Indien van toepassing zijn parkeerkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
- Vos belevingen heeft bij de uitvoering van de opdracht volledige creatieve vrijheid. Waaronder in
ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan de eigen invulling van de stijl, sfeer, kleur en
karakter van de foto’s.
- Vos belevingen heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld een
andere fotograaf of een assistent.
Na de opnames
- Het is niet toegestaan beeldmateriaal zelf te bewerken
Het beeldmateriaal blijft eigendom van Vos belevingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet
noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht
zolang Vos belevingen (Carola Vos) leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn
erfgenamen
- Het auteursrecht geeft Vos belevingen het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te
vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door Vos belevingen gebruikt
worden ter promotie van zijn werk en voor commerciële doeleinden. De opdrachtgever kan
schriftelijk of per e-mail vóór de boeking aangeven hier bezwaar tegen te maken;
- De muziek die gebruikt wordt in de editing is rechtenvrij; Tenzij anders is overeengekomen. Bij
gebruik buiten huiselijke sferen dient de edit met de rechtenvrije muziek gebruikt te worden door
de opdrachtgever.
- De levertijd trouwbelevingen bedraagt 6 weken na trouwdatum en wordt geleverd nadat het
volledige bedrag is voldaan;
- Het product/de producten wordt/zijn persoonlijk voor u gemaakt, teruggave van geld is in geen
enkel geval mogelijk.
- Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling
tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht.
- Alle content van de website(s) en social media van Vos belevingen is eigendom van Vos belevingen
en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content
mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd
of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vos
belevingen.
- Vos belevingen levert nooit ruw materiaal af. Hieronder worden RAW foto’s verstaan, als tevens
ruwe en ongemonteerde filmbeelden.
- Vos belevingen kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke of materiële schade
veroorzaakt door bijvoorbeeld: vallen, uitglijden enz.
- Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of
te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
-

Het is niet toegestaan het beeldmateriaal in te sturen naar foto/video wedstrijden zonder
nadrukkelijke toestemming van Vos belevingen;

-

De opdrachtgever mag het beeldmateriaal voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij
dient te allen tijde vermeld te worden: “Het beeldmateriaal gemaakt door Vos belevingen”.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Vos belevingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Vos belevingen aan de Opdrachtgever medegedeeld.
Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop
de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze
datum.

