
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSHOOTS 

1 Het bestellen van een portret fotoshoot houdt steeds een aankoopverplichting in van 

minstens 1 van deze presentaties: een Fotoboek, een Blikvanger aan de muur. De 

tarieven volgens te vinden in onze brochure van het jaar van de fotoshoot. Deze 

voorwaarde geldt niet bij een business profiel fotoshoot. 

2 Onze voorwaarden van betaling bij een fotoshoot gelden als volgt: 

2.1 Bij boeking betaalt onze klant 165  waardoor de datum en het tijdstip van afspraak 

voor deze klant worden gereserveerd. Bij annulatie wordt het voorschot niet terug 

betaald. Het voorschot kan wel éénmalig worden gebruikt voor een herboeking 

binnen de 3 maanden na datum van de eerste afspraak.  

2.2 Tijdens het toon-moment of de viewing óf bij de online bestelling via onze foto-

galerij wordt het volledige bedrag van bestelling betaald. Deze betaling heeft geen 

verband met het tarief van de fotoshoot  bij boeking. 

3 De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties 

en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan. 

4 Wanneer de bestelling geplaatst wordt via onze online foto-galerij (www.fotohuart.be) 

dient het volledige bedrag van de bestelling meteen te worden overgeschreven naar onze 

bankgegevens vermeld bij het online bestelformulier. 

5 Op alle door Els Huart gefotografeerde foto's en digitale bestanden, op het volledige 

artistieke werk, is het copyright voorbehouden aan Foto Huart. Het inscannen, 

fotograferen of kopiëren en printen van onze foto’s, bestanden en collages zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Els Huart of Foto Huart, is een misdrijf. De 

foto’s blijven steeds eigendom van de fotograaf. Voor meer info hierover kan u de wet ter 

bescherming van het auteursrecht consulteren. 

6 Na afhaling van de bestelling, ontvangt de klant de voor een presentatie bestelde beelden 

gratis digitaal in social media resolutie. Het logo van Els Huart Photography staat er 

subtiel bij. Enkel deze foto’s mogen door de klant online worden verspreid en louter mits 

behoud en zichtbaarheid van het logo in de foto en zonder toevoeging van filters of crops.  

7 De prijzen kunnen op elk moment door Els Huart worden aangepast. De prijs geldig bij 

boeking van de fotoshoot, dus bij het vast leggen van datum en tijdstip van de fotoshoot, is 

de enige geldige prijs. 

8 Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding 

voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 



9 Het aantal foto’s dat wordt getoond tijdens de viewing of dat online komt, varieert 

naargelang de sessie en kan daarom onmogelijk vooraf precies worden bepaald. 

10 Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens 

bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte 

foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. 

11 De klant gaat bij boeking van een fotoshoot akkoord dat Els Huart en Foto Huart de door 

Els Huart gemaakte foto’s en creaties kan gebruiken voor publicitaire doeleinden, zowel in 

onze fysieke fotozaak als online op onze website en social media kanalen, tenzij schriftelijk 

anders overeen gekomen. 

12 De foto's van de fotoshoot kunnen tot 1 jaar na de datum van het fotograferen worden 

nabesteld, tenzij door onvoorziene omstandigheden de beelden zijn verwijderd. Daar kan 

Foto Huart niet aansprakelijk worden  voor gesteld. 

13 Bij verzending van bestellingen per post naar de klant zijn wij niet verantwoordelijk voor 

schade of verlies tijdens de levering. 

14 De fotoshoot is bindend, de klant verbindt zich tot de aankoop van minstens 1 

presentatie voorgesteld in de brochure van het jaar van de fotoshoot. De bestelling is 

eveneens bindend volgens de online bestelling of volgens de  samenstelling op het 

bestelformulier. 

15 Elke laattijdige betaling geeft aanleiding tot volgende schadevergoeding : 10% van de 

laattijdig betaalde bedragen met een minimum van 50 euro en een intrest van 16% per jaar.  

Klachten op de diensten dienen per aangetekende brief binnen de twee dagen na levering 

gedaan te worden.  Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de 

vestigingsplaats van de verkoper. 

16 Wanneer na de fotoshoot geen bestelling wordt geplaatst, zal de klant na 3 maanden een 

factuur ontvangen ter betaling van de kleinste presentatie die op dat moment kan 

worden aangekocht (Kijkbox 16/16 met 10 Pro Foto’s). Dit ter compensatie van de 7 à 9 

werkuren die reeds voorafgingen (intake, fotoshoot, selectie en editing). 

De klant kan, na betaling van deze factuur,  alsnog beslissen deze presentatie in productie 

te plaatsen.  

17 Foto Huart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig. De wijzigingen zullen we op 

deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 april 2022. 

18 Foto Huart verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te 

verschaffen op de website www.fotohuart.be en op de uitgaven van de geschenkbon. Alle 

getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Foto Huart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade 

als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een 

geschenkbon en/of op de website  van Foto Huart en/of inherent aan het verspreiden van 



informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het 

verstrekken van informatie. 

Foto Huart kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade 

als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Foto 

Huart via de website van Foto Huart. 

 


