Algemene Voorwaarden Maaike Andrews Photography
Punt 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Maaike Andrews Photography te Leeuwarden, hierna te noemen
MA.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van MA afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Punt 2. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
2.1 MA aanvaardt slechts de toepassing van de algemene voorwaarden
van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
2.2 Eventuele toepassing van de algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van MA onaangetast, tenzij
deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en/of
derden.
2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door MA aanvaard onder bovengenoemde condities en zijn alleen van toepassing op de daarvoor bestemde
overeenkomst. Latere overeenkomsten zullen niet automatisch wederom volgens die voorwaarden afgehandeld worden.
Punt 3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door MA zijn niet bindend, tenzij bevestigd
Punt 4. Offertes
5.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. MA
heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van
haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering
van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
5.2 MA heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen
in de opdracht door de klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de klant en zullen door
MA slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de
klant voor akkoord is ondertekend en aan MA is geretourneerd.
Punt 5. Overeenkomsten en contracten
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt pas bindend door bevestiging van MA.
4.2 Een opdracht komt tot stand door aanvaarding en akkoord geven door
de klant van de offerte van MA of door middel van ondertekenen van een
contract van MA.
4.3 Zowel MA als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de
andere partij.
Punt 6. Prijzen
6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 De op website vermelde prijzen zijn een richtlijn en kunnen ten alle tijden
aangepast worden door MA.
6.3 Indien aannemelijk is dat MA hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk
heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
6.4 Door MA gemaakte kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld,
kunnen aan de klant in rekening worden gebracht
Punt 7. Kwaliteiten
7.1 MA werkt naar kunnen van haar fotoapparatuur en inzicht. De klant gaat
hiermee akkoord door middel van ondertekenen en/of het maken van een
definitieve fotokeuze uit de keuzezending en betaling hiervan.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan MA volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit.
7.3 De beoordeling van de vraag of MA voor wat betreft de goederen en/of
diensten aan haar werk heeft voldaan is beperkt tot de technische uitvoering
naar kunnen van haar materiaal. De esthetische waarde van het werk blijft
buiten beschouwing.
7.4 Eventuele klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,
doch binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan MA te
worden meegedeeld. Bij technische beperkingen heeft MA het recht om binnen redelijke termijn naar eigen inschatting afgekeurd werk voor goed werk
te leveren.
Punt 8. Leverantie
8.1 De levering bestaat in eerste instantie uit een digitale keuzezending in lage
resolutie. Deze keuzezending is bedoeld om een indruk te geven van de te
kiezen foto’s en is verboden op elke manier te publiceren. De klant dient zijn
keuze binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken.
8.2 Vindt een leverantie van goederen en/of diensten plaats, dan wordt elk
gedeelte als een afzonderlijke levering beschouwd en kan dan als zodanig
worden gefactureerd.
8.3 Foto’s worden doorgaans digitaal aangeleverd op een formaat van 10 x
15 cm en 300DPI, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Punt 9. Leveringstermijnen
9.1 De levertijd van MA bedraagt om en nabij één maand na bekendmaking
van de uiteindelijke fotoselectie.
9.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de klant
MA schriftelijk in gebreke te stellen.
9.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door
MA vastgesteld. Indien MA en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt
vervroegd, heeft MA het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoe-

ding met tenminste 50% te verhogen.
9.4 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in verwachting dat er geen beletselen voor MA zijn om de foto’s te leveren of de werkzaamheden ter hand
te nemen.
Punt 10. Betaling
10.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen
na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 MA is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet
binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de klant een maandelijkse rente ad. 15% te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending
van de facturen.
10.3 MA is gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de klant alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
10.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €35,00. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en
bijstand.
Punt 11. Annuleren
11.1 Indien de klant de opdracht annuleert en/of foto’s weigert af te nemen,
is hij verplicht de door MA reeds gemaakte kosten, inclusief lonen en sociale
lasten aan te nemen en te betalen en is hij eveneens gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
11.2 De klant is verplicht MA te behoeden tegen vorderingen van derden als
gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de foto’s.
Punt 12. Publicatierecht
12.1 MA heeft uitsluitend recht om haar foto’s, reproducties en dergelijke
openbaar te vermenigvuldigen, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders wordt
overeengekomen
12.2 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt
uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend.
12.3 Indien niets omtrent publicatierecht is overeengekomen, geldt dat dit
nooit meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm,
ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van
de overeenkomst conform het begrip van MA, hebben bedoeld.
12.4 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van MA. Bij inbreuk komt MA
zonder enig recht, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de
door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk
vorm van gebruik, met een minimum van €300,-.
Punt 13. Auteursrecht
13.1 Het auteursrecht op fotowerk berust bij MA of haar rechtverkrijgende.
Overdracht kan slechts schriftelijk geschieden.
13.2 Het auteursrecht op het fotografisch werk en de foto blijft te allen tijde
berusten bij MA. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze
dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van MA nog
niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei
verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met MA dan ook.
Punt 14. Openbaarmaking en publicatie
14.1 De naam “Maaike Andrews” dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch
werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in
de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt MA een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van
tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
14.2 Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de klant terstond en
zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan MA te
doen toekomen.
Punt 15. Aansprakelijkheid
15.1 MA is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de klant, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld.
15.2 MA is enkel aansprakelijk tot een maximum van de factuurwaarde, afhankelijk van de aard van de schuld.
Punt 16. Overmacht
16.1 Omstandigheden zoals ziekte, weersschade, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer, werkstakingen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen en apparatuur leveren voor MA overmacht op, die haar
ontheffen van haar verplichtingen tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard kan
doen gelden.
16.2 MA is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar eigen beoordeling om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op
te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de klant verplicht is de eventuele geleverde
prestaties te betalen.
Punt 17. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van MA, indien deze
dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter
daartoe wettelijk bevoegd is.

