Algemene voorwaarden Alles is Foto
Algemene verkoop/leveringsvoorwaarden van:
Alles is Foto
Pastoor Nijevaertsstraat 4
5845 AR Sint Anthonis
Nederland
+31 (0)6 20063709
www.allesisfoto.nl
info@allesisfoto.nl
KVK NR: 57536821
BTWnr: NL166466244B02
IBAN: NL86SNSB0773055630
Toepassing:
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Alles is Foto en de
opdrachtgever, ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van
deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd,
worden door Alles is Foto uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemeen:
De foto’s op www.allesisfoto.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Alles is Foto.
Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken maar mogen deze niet gebruiken voor reproductie. Voor
commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u met Alles is Foto contact opnemen.
Bij opdrachten kan Alles is Foto nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect
ten gevolge van uitblijven van resultaat ontstaat.
Bij opdrachten kan Alles is Foto nooit aansprakelijk worden gesteld voor, lichamelijke dan wel materiële schade
veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. tijdens een fotoreportage op locatie.
Wanneer fotomateriaal tijdens of na de opnames verloren gaat, worden de verloren opnames, voor zover
mogelijk, over gemaakt. Extra kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagist etc.
worden niet door Alles is Foto vergoed.
Alles is Foto verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
Er kunnen geen rechten verleend worden aan de informatie die op de website staat.
Alles is Foto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van deze site door derden of
het gebruik van (beeld)materiaal die op deze website wordt verstrekt.
Alles is Foto behoudt het recht om informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te
wijzigen.
Indien Alles is Foto de fotoreportage moet annuleren vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden,
zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden. De opdrachtgever ontvangt dan 10% korting op de gekozen
fotoreportage. Dit geldt niet voor slechte weersomstandigheden.
Bij gebruikmaking van Alles is Foto in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Achteraf kan geen beroep op Alles is Foto worden gedaan op klachten van fotoafdrukken, als de opdrachtgever
afdrukken laat maken vanaf de USB-stick of doorgestuurde digitale bestanden. Het is de opdrachtgevers eigen
verantwoordelijkheid om dit bij een professionele drukker te laten doen, zo niet, dan is Alles is Foto niet
verantwoordelijk voor eventuele slechte afdrukken, foute kleuren, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

Auteursrecht van de foto’s:
Als de opdrachtgever toestemming geeft aan Alles is Foto om de foto’s te gebruiken voor promotionele
doeleinden zoals internet, ( blog, portfolio, social media ) en drukwerk ( flyers, brochures, visitekaartjes,
banners, reclameborden) ontvangt de opdrachtgever hiervoor geen vergoeding.
De opdrachtgever krijgt het gebruikersrecht van de geleverde foto’s. Deze gebruikersrechten zijn echter alleen
van toepassing op privé gebruik. Foto’s mogen niet zonder toestemming van Alles is Foto commercieel worden
gebruikt, doorverkocht of gestuurd naar wedstrijden. De foto’s mogen wel worden gebruikt op de diverse
sociale netwerksites met vermelding van de website van de fotograaf: www.allesisfoto.nl
Alles is Foto blijft te allen tijde in het bezit van het copyright van de foto’s die door Alles is Foto zijn gemaakt,
ontworpen, bedacht etc.
Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever digitale bestanden of foto’s gemaakt door Alles is Foto, stuurt naar
wedstrijden. Verkoop en /of verspreiding aan derden is niet toegestaan.
Offertes, facturen, algemene voorwaarden, bevestiging en eventueel foto’s ontvangt u via uw e-mail adres.
Na goedkeuring van de offerte en de algemene voorwaarden ontvangt de particuliere opdrachtgever een
bevestiging. De factuur ontvangt de particuliere opdrachtgever op de dag van de reportage. De zakelijke
opdrachtgever ontvangt een bevestiging. De factuur wordt samen met de foto’s verstuurd.
Het verschuldigde bedrag moet zijn voldaan uiterlijk vijf dagen nadat de reportage heeft plaats gevonden.
Zakelijke opdrachtgevers hebben hier 14 dagen de tijd voor.
De opdrachtgever zal de factuur op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen tien
werkdagen na de factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft
afgewezen en aan Alles is Foto heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen de partijen
gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alles is Foto heeft het recht om tot twee
dagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod dit aanbod te herroepen. Een offerte heeft een
geldigheidsduur van 1 maand.
Degene die de offerte en algemene voorwaarden accepteert is de opdrachtgever en verantwoordelijk voor de
afspraken betreffende de reportage en de betaling.
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief 21% BTW en verzendkosten. (Van de USB-stick en/of fotoboekje
aangetekend via Post.NL) en exclusief reiskosten.
Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
De foto’s op USB-stick en/of fotoboekjes worden altijd aangetekend via Post NL verstuurd. Of persoonlijk bij u
afgegeven. Bij ernstige beschadiging van uw USB-stick of boekje tijdens de verzending dient u direct contact op
te nemen met Alles is Foto. Alles is Foto stuurt u dan z.s.m. een nieuwe USB-stick of boekje. Alles is Foto kan u
vragen de beschadigde USB-stick of het Fotoboekje terug te sturen. Beschadigde artikelen komen gelukkig
maar zelden voor.
Indien een reportage minder dan 48 uur voor de gemaakte afspraak wordt afgezegd door de opdrachtgever
worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Dit is 50% van het gefactureerde bedrag incl. BTW.
Annuleren kan alleen telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Annuleren via een Sms-bericht, messenger of Whatsapp wordt niet geaccepteerd en heeft geen geldigheid.

Alles is Foto heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch
en creatief inzicht uit te voeren.
Het streven is om binnen 15 werkdagen ( of anders in overleg ) de gemaakte foto’s op USB-stick te leveren. Het
streven is om binnen 20 werkdagen uw Fotoboekje leveren en/of aan te bieden via Post.nl.
De foto’s worden na akkoord van de opdrachtgever ook digitaal verstuurd via We-transfer.com
Indien mogelijk kunt u de foto’s ook komen ophalen.
Klachten betreffende het geleverde werk dienen binnen een termijn van 10 werkdagen na levering van de
foto’s worden vermeld. Schriftelijk of via E-mail. De klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld en opgelost
worden.

Privacy ( Algemene verordening gegevensbescherming):
Privacy Verklaring: Alles is Foto( Algemene verordening gegevensbescherming):
Alles is Foto, ik ( Nicòle Aben) gevestigd op Pastoor Nijevaertsstraat 4, 5845 AR Sint Anthonis, KVKnr:
57536821,
is zich bewust van de privacyregels. In mijn privacybeleid staat omschreven hoe ik met je privacygegevens om
ga. Over privacy mag volgens mij geen onduidelijkheid zijn. Daarom deze privacyverklaring in duidelijke heldere
taal.
Alles is Foto respecteert dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je hebt dan ook altijd recht op inzage en recht
op correctie. Je kunt me altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jou gegevens en foto´s te
verwerken en te gebruiken en je gegevens te verwijderen. Je kunt dit doen door te mailen naar
info@allesisfoto.nl.
De grondslagen waarop ik de gegevens gebruik:
1. Toestemming van de betrokken persoon.
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
3. en het is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting.
Ik ben duidelijk en eerlijk over de gegevens die ik verzamel en waarom ik dit doe.
Alles is Foto verzamelt uw:
Voornaam
Achternaam
emailadres
Telefoonnummer
Website
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
KVK nummer
IP-adres
BTW nummer
Foto’s
De portretten vallen onder de bijzondere persoonsgegevens. ( omdat hier ras, etniciteit, geloofsovertuiging en
gezondheidsgegevens afgeleid kunnen worden). Voor Alles is Foto geldt dat deze bijzondere persoonsgegevens
toch verwerkt mogen worden omdat ik dit doe in het kader van journalistieke doeleinden of artistieke
uitingsvorm.
De gegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken, facturering en het sturen ( na akkoord) van de
foto’s via We-transfer.
Op het einde van het jaar gebruik ik je gegevens om je een kaartje of een presentje te sturen.
Na drie jaar benader ik je nog een keer of je interesse hebt in een nieuwe foto-reportage.
Je gegevens en facturen bewaar ik gedurende 7 jaar. Dit is tevens verplicht voor de belastingdienst. Deze

gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De foto’s bewaar ik
gedurende maximaal 5 jaar op computer en een externe harde schijf. Deze foto’s worden ook binnen 5 jaar na
het verlopen van deze periode door mij verwijderd. (Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden).
Als je akkoord geeft voor het gebruiken van de foto’s op social media en website ( Wat ik erg op prijs zou
stellen omdat dit mijn visitekaartje is), dan is dit voor onbepaalde tijd. De foto’s die door mij op social media en
website gebruikt worden bewaar ik in groot digitaal formaat voor onbepaalde tijd op de externe harde schijf.
Dit voor eventuele publicatiedoeleinden in de toekomst en om in mijn portfolio te hebben. Mocht je deze
akkoordverklaring willen intrekken stuur me dan een mail en ik zal ze verwijderen van de website/ social media
en niet meer gebruiken.
Heb je me ge-apped of een bericht gestuurd via Messenger? Dan verwijder ik het gesprek op het einde van het
jaar dat de foto’s zijn geleverd. Dit om te kunnen bekijken wat we besproken hebben. De afspraken zullen
sowieso per mail gemaakt worden.
Recensies die door u op de website of Facebook zijn geplaatst blijven daar staan totdat u de toestemming
daarvoor intrekt. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@allesisfoto.nl
Alles is foto wisselt alleen gegevens uit met derde partijen als dit noodzakelijk is, bv voor het versturen van de
USB-stick, kaartjes/presentjes of foto’s via We-transfer of met Post.nl als de USB-stick met de foto’s verzonden
dient te worden. In enkele gevallen zal ik samenwerken met Profotonet ( bestellen foto’s en fotoboeken) en
Oypo ( verkoop foto’s).
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om content van mijn website te delen met anderen. Van
de volgende social media platforms heb ik buttons geplaatst op mijn website: Lees de privacy-verklaringen van
de platforms door om te weten hoe zij omgaan met privacy:
Facebook
Linkedin
Instagram
Pinterest
Ik maak op mijn website geen gebruik van cookies.
Als je een recensie plaatst op mijn website moet ik deze eerst goedkeuren via de website van Wordpress.
Mocht je de nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt je je daarvoor aanmelden via de website van Alles is Foto.
De nieuwsbrieven worden verstuurd via Laposta.
Je krijgt niet automatisch de nieuwsbrief omdat je klant bent bij Alles is Foto.
Alles is Foto bewaart je gegevens niet langer dan nodig. Je naam en e-mail adres worden bewaart zolang je
bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Je kunt je te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat hiervoor onderaan een
link.
Alles is Foto heeft verwerkingsovereenkomsten met: Keurigonline, Wetransfer, Laposta, Oypo en Profotonet
Alles is foto is volgens het AVG niet verplicht om een DPIA ( Data protection impact assesment) uit te voeren.
Dit is alleen het geval als gegevensverwerking een hoog privacy risico oplevert.
Alles is Foto houdt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
U heeft het recht om verzet aan tekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Dit kunt u doen bij de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Faillissement/surseance:
Zowel Alles is Foto als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval
van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Op al deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
Opgemaakt door Alles is Foto, maart 2013

