VERKOOPSVOORWAARDEN
Betaling
De betaling dient te gebeuren vóór de fotosessie via overschrijving naar de rekening BE69
0634 2794 8978.
Afwerking
Foto's worden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt voordat ze worden afgeleverd. Foto's
worden ongeveer 10 dagen na de datum van de fotosessie digitaal doorgestuurd in HD
formaat.
Het is ten zeerste aanbevolen om minstens één kopie van de bestanden op een harde schijf of
een andere locatie op te slaan.
De fotograaf is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of
kwaliteitsvermindering van de bestanden. Een nieuwe aflevering van de bestanden wordt
gedaan tegen betaling aan de huidige tarieven.
Auteursrecht
De fotograaf behoudt ten allen tijde het auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten
over de foto’s
De foto’s zijn alleen voor privégebruik. Elke vorm van commercieel gebruik is verboden
voor de klant.
De klant stemt ermee in om geen van de foto's die op enigerlei wijze aan hem worden
verstrekt, te bewerken of te wijzigen. Indien de klant de foto’s wil delen, moet volgende
verwijzing naar het auteursrecht worden opgenomen in de beschrijving: © Alexandra Leroux.
Afbeeldingsrechten
De fotograaf behoudt zich het recht voor om de foto's die zij heeft gemaakt voor
reclamedoeleinden te gebruiken. Als de klant niet wil dat de fotograaf gebruik maakt de
foto’s, moet dit gemeld worden vóór de fotosessie.
Verantwoordelijkheid van de fotograaf.
Als de bestanden verloren, gestolen of vernietigd worden voordat ze aan de klant kunnen
worden afgeleverd, zal zo snel mogelijk een nieuwe fotosessie gepland worden.
De fotograaf behoudt zich het recht voor om een fotosessie te annuleren en/of uit te stellen in
geval van overmacht.
Een dergelijke annulering zal geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de fotograaf en
kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
Rechten van de klanten
In geval van annulering door de klant (minimaal 3 dagen voor de datum van de fotosessie en
met bewijsstukken ter staving), kan de fotosessie worden uitgesteld. In het geval van een
tweede annulering door de klant, wordt de fotosessie definitief geannuleerd, zonder recht op
terugbetaling.

