
Voorwaarden Bruidsreportage 

Deze voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden.  

Partijen.                                                                                                                                     

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: klant 

en Foto Wijnands. 

 Verplichtingen van:                                                                                                             
Foto Wijnands verplicht zicht tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals 

omschreven op het formulier Opdracht bevestiging 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 bevestiging Bruidsreportage, en verklaart te hebben kennis 

genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is 

door ondertekening akkoord gegaan. 

De Offerte:                                                                                                                               

Foto Wijnands heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen 

rechten worden ontleend. De Opdracht bevestiging Bruidsreportage is bindend. 

Aanbetaling:                                                                                                                          
Foto Wijnands vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 50% van de totaal 

prijs 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 bevestiging 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:                                                                                                                               

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 opdrachtbevestiging 

reportage. Reclamatie is mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij 

wordt gerekend vanaf de datum poststempel of na levering op afspraak. 

 



Annuleren van de opdracht:                                                                                                    

De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal 14 dagen voor de datum en de 

geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op 

terugbetaling van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van 

de opdracht. 

Indien het door omstandigheden onmogelijk is de opdracht uit te voeren, zal Foto Wijnands 

zijn uiterste best doen om een vervangende fotograaf te zoeken, Foto Wijnands kan geen 

100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf. In dit geval krijgt de klant 

zijn aanbetaling terug. 

Auteursrechten:                                                                                                                    
Foto Wijnands behoudt ten alle tijden de rechten op de foto’s. En mag deze gebruiken voor 

zijn portfolio en op de internetsite en sociale media. 

De trouwlocatie:                                                                                                                        

De klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een passende locatie om 

een fotoreportage te maken ( waarbij Foto Wijnands adviseert een binnen- en buiten locatie 

vast te leggen). Uiteraard zal Foto Wijnands wel met voorstellen komen. 

Uitloop:                                                                                                                                     

Op de Opdracht bevestiging 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.  

Voorwaarden:                                                                                                                         
Door ondertekening van de Opdracht bevestiging Bruidsreportage van Foto Wijnands geeft u 

aan bekend te zijn met- en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en aanvullende 

voorwaarden Bruidsreportage zoals hier boven omschreven.  

- Foto Wijnands, 16 juni 2012 - 


