
ALGEMENE VOORWAARDEN: 

Hoi! Hieronder vind je mijn algemene voorwaarden van Vos belevingen en de Newborn videograaf. Ik leg 
eerst een paar definities uit, zodat duidelijk is wat ik bedoel. Het zijn geen moeilijke woorden, maar wel 
handig om te weten wat ik er nou eigenlijk mee bedoel. Overal waar ik het heb over Vos belevingen wordt 
ook De newborn videograaf bedoelt. De newborn videograaf is namelijk een onderdeel van Vos 
belevingen. 
 
0. Definities 
Bruiloft = Klinkt bijna logisch he? Jullie geven elkaar het JA-woord en die prachtige dag die erbij hoort. 
Zakelijke opdracht = een opdracht voor een onderneming, commerciële doeleinden 
Kleine reportage = een newborn video of een kleine fotoshoot 
1. Algemene Voorwaarden Vos belevingen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten uitgevoerd door Vos 
belevingen.  

1.2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk de 
hand gewezen;  

2. Offerte 
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, met een geldigheidsduur 1 week, tenzij anders is afgesproken   

2.2 Als akkoord is gegeven op een offerte, wordt de datum definitief vastgelegd en is de boeking definitief 

2.3 Er wordt na akkoord op de offerte een digitale factuur gestuurd voor de eerste betaling van 25% 

2.4 De prijzen welke benoemd zijn in de offerte zijn volgens de wettelijke belastingen binnen Nederland. 
Diensten en producten van Vos belevingen is vrijgesteld van BTW.  

3 Wijzigen opdracht  

3.1 Wanneer de opdracht wijzigt dan kan het zijn dat de prijs en de levertijd wijzigt.  

3.2 Wanneer er een aanvullende opdracht is, zal ik daarvoor eerst een nieuwe offerte sturen voor ik de 
opdracht doe.  

4. Betalingen  

4.1 Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum 

4.2 Betalingen bruiloften & zakelijke opdrachten: Eerste digitale factuur wordt gestuurd na akkoord op de 
offerte. De tweede digitale factuur wordt een aantal weken voor de opdracht gestuurd. Als er extra 
werkzaamheden zijn verricht, volgt de derde digitale factuur na de opdracht.  

4.3 Voor een kleine reportage krijg je één keer een factuur die vooraf betaald moet worden. 

4.4 Als er te laat betaald is, dan krijg je eerst een digitale herinnering met 14 dagen betalingstermijn. Als je 
hierna weer vergeet te betalen, dan zal ik het openstaande bedrag verhogen met €25,- incassokosten 
plus de wettelijke geldende rente. 

5. Annuleren 

5.1  Bruiloften  

Toch onverhoopt jullie bruiloft annuleren?  
Is dat langer dan 6 maanden voor de oorspronkelijke trouwdatum waar ik voor geboekt bent dan breng ik 
daar geen kosten voor in rekening. Willen jullie korter dan 6 maanden van te voren annuleren? Dan breng 
ik 25% in rekening van het oorspronkelijke bedrag waar jullie mee akkoord zijn gegaan. Korter dan 4 
maanden van te voren annuleren? Dan betaal je 50% van het oorspronkelijke bedrag.  

5.2 Opdrachten kleine reportage  

Als door het weer de shoot niet door kan gaan, dan zal ik een andere datum voorstellen.   

Als je eerder dan 2 weken van te voren wilt annuleren kost dat 25% van het shootbedrag.  

Wil je korter dan 2 weken van te voren de shoot annuleren? Dan breng ik het volledige bedrag in rekening.  

5.3 Zakelijke opdrachten 

Als door het weer de shoot niet door kan gaan, dan zal ik een andere datum voorstellen.   

Als je eerder dan 3 weken van te voren wilt annuleren kost dat 25% van het totaalbedrag.  

Wil je korter dan 3 weken van te voren de shoot annuleren? Dan breng ik het volledige bedrag in rekening.  



ALGEMENE VOORWAARDEN: 

6. Tijdens de opnames 
6.1 Vos belevingen heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld een 

andere video- of fotograaf.  

6.2 Vos belevingen heeft bij de uitvoering van de opdracht volledige creatieve vrijheid om een 
eindproduct in ‘Vos belevingen-style’ te maken.  

6.3 Ik kan gebruik maken van een drone tijdens de opnames als extra voor jullie beleving. Echter kunnen 
hier geen rechten aan ontleent worden. Waarom? Het vliegen met de drone is namelijk alleen 
mogelijk als de omstandigheden het toelaten; denk aan het weer, de locatie en de daarbij geldende 
regelgeving ter plaatse. Daarnaast moet er ook tijd voor zijn tijdens de opnames om de drone te laten 
vliegen. Wanneer mij gevraagd wordt door bijvoorbeeld de beheerder/eigenaar van de locatie of een 
wethandhaver om te stoppen met vliegen, zal ik hier altijd gehoor aan geven.  

 

7. Na de opnames 
7.1 Het is niet toegestaan beeldmateriaal zelf te bewerken 
7.2 Vos belevingen blijft rechthebbende van het beeldmateriaal 
7.3 Vos belevingen mag het beeldmateriaal gebruiken ter promotie, commerciële doeleinden en social 
media. Je mag wel bezwaar maken voordat de opnames zijn. De prijs voor de opdracht wordt dan hoger.  
7.4 Ik gebruik muziek in de geleverde video waarvoor ik een licentie heb gekocht. 
7.5 Je mag de video alleen maar vertonen binnen huiselijke kring. Let erop dat als je het ergens anders nog 
wilt laten zien, dat er dan wellicht nog een extra licentie voor de muziek nodig is. 
7.6 De levertijd trouwbelevingen bedraagt 8 weken na  trouwdatum en wordt geleverd nadat het volledige 
bedrag is voldaan. Indien levertijden afwijken is dit terug te vinden op de offerte of factuur.  
7.7 Als je niet tevreden bent over de geleverde video, zorg dan dat je mij mailt, belt of Whatsappt. Dan 
kunnen we samen kijken wat er te veranderen valt. Dit geeft geen recht op geld terug. Doe dit binnen 2 
weken na de levering van jullie video.  
7.8 De rechthebbende van alle content op de website(s) en social media van Vos belevingen is Vos 
belevingen. De content 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. 
7.9 Vos belevingen levert nooit ruw materiaal af. Hieronder worden RAW foto’s verstaan, als tevens ruwe 
en ongemonteerde filmbeelden. 
7.10 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, tenzij het mijn opzet of grove schuld is geweest. 
7.11  Het is niet toegestaan om beelden die voor persoonlijk gebruik zijn gemaakt ook commercieel te 
gebruiken 
7.12 Het is niet toegestaan het beeldmateriaal in te sturen naar foto/video wedstrijden zonder 
nadrukkelijke toestemming van Vos belevingen 
7.13 Wil je nog ergens anders een publicaties? Vraag dan eerst even toestemming aan mij.  
7.14 Vergeet je de naamsvermelding niet als je de video of foto deelt? Video/foto: Vos belevingen of De 
newborn videograaf. Op social media: als ik daar ook een account heb, dan mag taggen natuurlijk ook.  
7.15 Een videoboek wordt bij een aantal pakketten standaard geleverd of kan los besteld worden. Op  het 
videoboek zit geen garantie. Mocht het zo zijn dat er onverhoopt binnen korte termijn (ong 1 maand) na 
levering van jouw beleving toch iets niet helemaal lekker werkt. Neem dan contact met mij op, dan kijk ik 
wat er nog mogelijk is.  
7.16 Levering videoboek is alleen mogelijk indien deze nog voorradig is bij de leverancier op het moment 
van bestellen nadat jullie beleving heeft plaats gevonden.  
 
 
 


