
 

Voorwaarden Bruidsreportage 

Partijen.                                                                                                                                  
De in deze voorwaarden Bruidsreportage genoemde partijen worden 
omschreven als: klant en Foto Wijnands (fotograaf). 

Fotograaf  
De fotograaf zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur en 
reserveapparatuur, de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. 
De fotograaf zal op tijd op de locatie(s) aanwezig zijn en niet eerder 
vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van het bruidspaar. 
 

Reportage 

De reportage kan de volgende onderdelen bevatten: thuis/bij 
kapster/visagist/ accessoires zoals schoenen, bruidsboeket, 
ringen/aankomst bruidegom en familie/groeps- of 
familiefoto’s/burgerlijk huwelijksceremonie/kerkelijke 
inzegening/fotoreportage op locatie/receptie/diner/feest/overig. 
De reportage wordt beschreven op het formulier “Opdracht Bruidsreportage”.  

Verplichtingen van                                                                                                          
Foto Wijnands verplicht zicht tot het nakomen van alle gemaakte 
afspraken zoals omschreven op het formulier Opdracht Bruidsreportage, 
welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend door beide partijen.                                             
Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan. 
                                                                                                                             
Verplichtingen van de klant                                                                                               
De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals 
vermeld op Opdracht Bruidsreportage, en verklaart te hebben kennis 
genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid 
en is door ondertekening akkoord gegaan. 

Offerte                                                                                                                               
Foto Wijnands heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen 
geen rechten worden ontleend. De Opdracht Bruidsreportage is bindend. 

 



 

 
 

Vergoeding 
De vergoeding voor de reportage wordt vastgelegd op het formulier opdracht 
Bruidsreportage. Inclusief 21% BTW. Inbegrepen zijn: de volledige reportage, 
voorgesprek, een DVD met de door de fotograaf samengestelde selectie van de 
foto’s op hoge resolutie als hoogste kwaliteit JPG’s, alle nabewerking en 
reiskosten. 

Uitloop (Extra uren)                                                                                                                             
Op de Opdracht Bruidsreportage staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. 
Deze zijn met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat er eerder 
begonnen moet worden of later klaar zijn. Er wordt geen toeslag berekent 
binnen een marge van 30 minuten. Bij een uitloop van meer dan een 30 
minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per 1 uur 
extra is 100 euro. 

Aanbetaling                                                                                                                          
Foto Wijnands vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 25% van 
de totaalprijs van de opdracht. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan 
binnen twee weken na dagtekening van de factuur. Als na deze datum de 
aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende Opdracht 
Bruidsreportage ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen 
enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Foto 
Wijnands. 

Betaling                                                                                                                     

Voor aflevering of verzending van de opdracht dient de klant het 
resterende bedrag te voldoen aan Foto Wijnands. Bij verzenden van de 
opdracht naar de klant rekent Foto Wijnands 15 euro voor het 
aangetekend en verzekerd versturen van het materiaal. Zolang de klant 
niet heeft betaald is Foto Wijnands geheel eigenaar van alle leveringen en 
kan de klant hier geen aanspraak op maken. 

Oplevering                                                                                                                               

De foto’s worden uiterlijk één maand na de trouwdatum opgeleverd. Na 
aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle 
gemaakte afspraken met Foto Wijnands zijn nagekomen zoals vermeld op 
het formulier Opdracht Bruidsreportage. Reclamatie is mogelijk binnen 5 
dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf 
de datum poststempel of na levering op afspraak. 

 
 
 
 



Werkwijze 
De uiteindelijke reportage wordt door de fotograaf zorgvuldig 
samengesteld, op basis van eigen technisch en creatief inzicht, waarbij de 
reportage een zo volledige mogelijke weerspiegeling vormt van de dag 
op de uren dat de fotograaf aanwezig is geweest. De geselecteerde foto’s 
worden stuk voor stuk nabewerkt, wat wil zeggen dat ze worden 
gecontroleerd op scherpte, uitsnede, kleur en contrast en eventuele 
onregelmatigheden. Alle foto’s worden gemaakt in kleur. Omzetting naar 
zwart-wit of sepia van maximaal een 25-tal foto’s is inbegrepen. Meer 
foto’s kunnen worden omgezet tegen een meerprijs van 20 euro incl. BTW 
per 10 foto’s. 
 
Afdrukken 
Het staat het bruidspaar vrij om zelf foto’s te laten afdrukken of 
vergroten strikt voor eigen gebruik. De foto’s mogen echter op generlei 
wijze technisch worden aangepast of veranderd. 

 

Exclusief recht 

De fotograaf zal de enige professionele fotograaf zijn tijdens het huwelijk 
en de festiviteiten. De fotograaf zal op geen enkele manier worden 
gehinderd door gasten die ook foto’s willen maken. Foto’s gemaakt door 
gasten kunnen door de fotograaf eventueel aan de reportage worden 
toegevoegd en enigszins aangepast in stijl, maar alleen wanneer deze 
gemaakt zijn op een moment dat de fotograaf volgens contract niet 
aanwezig was. 

 

Copyright 

Het copyright blijft ten allen tijde in het bezit van de fotograaf. Eventueel 
commercieel gebruik van de foto’s door het bruidspaar of door derden 
moet met toestemming van de fotograaf gebeuren. In geval van 
commercieel gebruik zal in ieder geval de naam van de fotograaf worden 
vermeld en eventueel een betaling worden gedaan aan de fotograaf. Een 
en ander in onderling overleg. 
 
Auteursrechten                                                                                                                  
Foto Wijnands is vrij foto’s uit de reportage te gebruiken ter promotie van 
eigen beroepsactiviteiten. Deze promotie mag in alle media, 
mogelijkheden en formaten gebruikt worden, zoals onder andere maar 
niet uitsluitend: internet, flyers en folders, visitekaartjes, affiches etc. 

 
Onvoorziene omstandigheden  

Indien de fotograaf door onvoorziene en zeer ernstige omstandigheden 
zoals ziekte, ongeval of ernstige calamiteiten, niet in staat is als fotograaf 
op genoemde datum op te treden, dient de fotograaf al het mogelijke tot 
in redelijkheid te doen om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Mocht 
de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een gelijkwaardige 
vervanger te vinden, dan is de fotograaf slechts aansprakelijk voor het 
retourneren van de aanbetaling. 



 

Zorg 
De fotograaf doet al het mogelijke om de foto’s met de uiterste zorg te 
behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de foto’s 
verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de 
schuld van de fotograaf, is de fotograaf slechts retournering van alle 
betalingen verschuldigd. 
 

Annuleren van de opdracht  
In geval van annulering van de opdracht door het bruidspaar op welk 
moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op 
de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte 
kosten. Wanneer het bruidspaar het huwelijk verplaatst naar een andere 
datum en de fotograaf is op die datum niet meer beschikbaar, wordt het 
reeds betaalde voorschot niet terugbetaald. 

Voorwaarden                                                                                                                         
Door ondertekening van de Opdracht Bruidsreportage van Foto Wijnands 
geeft u aan bekend te zijn met- en akkoord te gaan met de voorwaarden 
Bruidsreportage zoals hier boven omschreven.  

– Foto Wijnands, 23 april 2013 – 

 
 

 


