ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit is een overeenkomst tussen de klant/opdrachtgever en Steven Goovaerts. Gelieve deze
contractuele voorwaarden aandachtig te lezen, voor u reportages of fotografische beelden
bij Steven Goovaerts bestelt. Bij boeking van een reportage of bij aankoop van fotografische
beelden, verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden. Bij ieder misbruik of het
niet naleven van deze voorwaarden zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
Indien individuele onderdelen van dit contract niet meer van toepassing zijn, dan ondermijnt
dit de rechtsgeldigheid van het contract niet.
Steven Goovaerts is een onderneming met zetel gevestigd te 2640 Mortsel, Vlaslaan 22.
Steven Goovaerts verzorgt fotoreportages, verkoopt eigen foto’s of levert andere
fotografische diensten.
De betrekkingen tussen Steven Goovaerts en haar klanten worden beheerst door huidige
algemene voorwaarden die door de klant geacht zijn aanvaard te zijn, ook voor het geval zij
strijdig moesten zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Ingeval van
tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van Steven Goovaerts en de klant,
zullen enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van Steven Goovaerts gelden. Het feit dat
de klant de huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat
hem niet van hun toepassing. De klanten gevestigd in elk ander land dan België, moeten zich
bewust zijn van het feit dat mogelijkerwijze een aantal bepalingen van de algemene
voorwaarden niet op hen van toepassing zijn, zonder dat hiervoor de algemene
voorwaarden in hun geheel als ongeldig dienen te worden beschouwd, of niet door hen
kunnen worden ingeroepen. Steven Goovaerts behoudt zich het recht voor om af en toe
haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en
zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bijgevolg zelf
dienen na te gaan of veranderingen zijn tussengekomen.
Eventuele leveringstermijnen zijn louter ten informatieve titel meegedeeld en houden geen
enkele garantie in vanwege Steven Goovaerts. Eventuele vertragingen zullen geenszins
aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding of tot de ontbinding van de
overeenkomst.
De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die
op haar vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal (na een eenmalige aanmaning) van
rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van
12 % per jaar (1% per maand) vanaf de vervaldag, en met een forfaitaire vergoeding van 15
% op het nog verschuldigde bedrag, welke vergoeding evenwel niet minder zal bedragen dan
25 euro. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd
saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
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Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op
alle bestellingen en bijbestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd
doorgevoerd. In geval de grondstoffen voor een product of deelproduct met meer dan 25%
gestegen zijn sinds de boeking ervan zal de prijsstijging aan de klant gecommuniceerd
worden die op dat ogenblik kan beslissen of hij het product respectievelijk deelproduct aan
de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn bestelling wil af zien. Indien de fotograaf
hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
Afgewerkte producten kunnen persoonlijk afgehaald worden. Transport van fotografische
producten heeft plaats op risico en ten laste van de klant, ongeacht de hoedanigheid van de
persoon belast met het transport. De klant draagt de last van het risico zodra de goederen
de zetel of de opslagplaats van Steven Goovaerts hebben verlaten.
Het volgende geldt enkel voor leveringen in België: Steven Goovaerts levert de door u
bestelde artikelen hetzij via digitale weg, hetzij fysiek via BPost en enkel nadat de bijhorende
factuur werd voldaan. De transport- en leveringskosten zijn ten laste van de klant, tenzij
anders overeengekomen. De bestelling wordt door BPost bij u aangeboden volgens haar
geplogenheden. Bent u niet thuis dan kunt u de bestelling gedurende de door BPost
gehanteerde termijn nog afhalen op het postkantoor/afgiftepunt/pakjesautomaat. Wat
leveringen in het buitenland betreft, zullen vooraf de transportmogelijkheden/tarieven
besproken worden en schriftelijk vastgelegd worden.
Steven Goovaerts is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere
schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het
transport, de levering, het depot, de lokalen, het gebruik of de werking van de geleverde
producten. Hiermee wordt op niet-limitatieve wijze bedoeld de schade aan het materiaal, de
plaatsen, de gegevens en de software toebehorende aan de klant of aan een derde, alsmede
het door hem geleden exploitatieverlies en lichamelijke schade. Steven Goovaerts
informeert de klant dat haar site linken of hyperlinken met andere sites kan bevatten (de
'verbonden' sites). De klant aanvaardt dat Steven Goovaerts zich van elke aansprakelijkheid
vrijstelt m.b.t. de inhoud die verschijnt op een verbonden site of voor elk product of dienst
waarnaar verbonden sites verwijzen. Verbonden sites zijn beheerst door een operator die
onafhankelijk is van Steven Goovaerts.
De klant verwerft bij betaling van de prijs vermeld op de bestelbon, een niet-exclusief,
niet-overdraagbaar en persoonlijk recht van gebruik van de foto. Dit gebruik beoogt zowel
de reproductie als de mededeling aan het publiek van de foto. De levering van de foto'(s)
door Steven Goovaerts brengt geen andere overdracht van intellectuele rechten met zich
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mee dan het recht van gebruik vermeld in de vorige alinea. Deze rechten blijven eigendom
van de fotograaf/uitgever, en de klant verbindt zich ertoe hierop geen inbreuk te plegen.
Klachten, op straffe van nietigheid, zijn slechts ontvankelijk op voorwaarde dat ze, binnen de
drie werkdagen na de levering, per aangetekende brief gericht zijn aan Steven Goovaerts.
Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur vermeld op de bon zelf. Hierna kan de
geschenkbon enkel nog na akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel
gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving
van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil
moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een
geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en
goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens
vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor
indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals
winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de
fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst
die de schade heeft veroorzaakt.De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc.
van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk
worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij
vóór, tijdens of ná de fotosessie.
Indien één van de huidige voorwaarden nietig verklaard moest zijn of niet toepasselijk moest
zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde
van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het
contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het
Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van
Antwerpen.
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AANKOOP VAN FOTOGRAFISCHE BEELDEN
1. EIGENDOM VAN BEELDEN
Alle beelden die door Steven Goovaerts (hierna ook vernoemd als “de fotograaf”) te koop
aangeboden worden zijn eigendom van de fotograaf die deze beelden maakte. Alle beelden
genieten wereldwijde copyrightbescherming. Zonder geschreven goedkeuring vooraf van
Steven Goovaerts is het verboden om kopieën te maken, de beelden over te zetten of te
bewaren (eveneens beelden geplaatst op de website) of delen hiervan te kopiëren, op welke
manier ook, indien dit niet voor privé-gebruik bedoeld is. Zie punt 3 voor mogelijke
uitzonderingen bij privé-reportages.

2. LICENTIE EN GEBRUIK VAN ROYALTY FREE-BEELDEN
U verwerft bij betaling van de prijs, vermeld op de factuur, een niet-exclusief, niet
overdraagbaar en persoonlijk recht van gebruik op specifieke beelden uit het bestand van
Steven Goovaerts. Deze beelden worden op de factuur duidelijk weergegeven door middel
van een omschrijving/code, die op uw bestelling terug te vinden is. De persoon die met
naam en adres is aangegeven op de bestelling, en die dus ook op de hoogte is van en
akkoord is met onze voorwaarden, krijgt het recht om de beelden te gebruiken, volgens de
hieronder vermelde restricties:
Toegestaan gebruik:
- Cover magazines, ter illustratie bij artikels in magazines en nieuwsbladen,
advertenties, displays, pamfletten, affiches, brochures, rapporten, leaflets, catalogi,
verpakking.
- Websites: enkel onder die voorwaarden dat de beelden enkel gebruikt worden ter
illustratie en zij niet kunnen gedownload worden.
- Privé-gebruik van de beelden is toegestaan.
Niet toegestaan gebruik:
- Beelden mogen onder geen enkele vorm (ook niet als collage, uitsnit, detail, icoon,
bewerkt beeld, enz.) uitgeleend, verkocht, verhuurd of overgedragen worden aan
andere personen of organisaties. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
- U mag het beeld niet opnieuw reproduceerbaar maken zoals door het maken van
dia's of negatieven van de digitale bestanden.
- De beelden (of een deel ervan) mogen niet gebruikt worden in contexten die ook
maar enig verband houden met: pornografie, racisme, politiek, propaganda,
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immorele of strafbare feiten. De wetten voor de bescherming van individuen mogen
niet overtreden worden.
- Kalenders, postkaarten, posters, wenskaarten of eender welke media waarbij het
beeld zelf het verkoopbaar product is of medebepaald (magazines en nieuwsbladen
komen voor dit verbod niet in aanmerking). Voor dergelijk gebruik komen enkel
beelden in aanmerking die aangekocht werden als 'Rights managed' en waarvan de
prijs gebaseerd is op het Sofamtarief.
- De beelden mogen niet gebruikt worden als logo of watermerk.
Als gebruiker of licentiehouder accepteert u verantwoordelijkheid voor het gebruik van de
beelden en vrijwaart u Steven Goovaerts van elke vordering door derden die voortkomt uit
het gebruik van de beelden.
Bij elk gebruik van de foto dient men verplicht, goed leesbaar en aansluitend bij het beeld te
vermelden: FOTO: + naam van de fotograaf zoals vermeld op de factuur (tenzij anders
overeengekomen)
Voor alle andere gebruiken dan deze welke toegestaan in deze licentie dient u contact op te
nemen met Steven Goovaerts. Dit kan door een e-mail te sturen naar volgend adres:
info@stevengoovaerts.be

3. DUUR VAN HET CONTRACT
De vergunning voor het gebruik van de RF-beelden (licentie) verstrekken wij u voor
onbepaalde tijd. Wanneer u zich echter niet aan de voorwaarden houdt, of wanneer u een
betalingsachterstand hebt, kunnen wij het contract zonder opzegging beëindigen. Dan bent
u verplicht om de beelden en alle eventueel gemaakte kopieën (zowel op harde schijf als in
back-up) te vernietigen en ons een geschreven bevestiging te laten toekomen.

4. FOTOWERKEN UIT PRIVE-REPORTAGES
Beelden worden steeds aangeleverd aan de klant op usb-stick of via digitale webtransfer, in
een webresolutie van 72dpi met langste zijde-formaat 1024 pixels en in hoge resolutie van
300dpi in het grootst mogelijke afdrukformaat of het formaat afgesproken met de klant.
Klanten van privé-reportages zijn vrij om op basis van het fotomateriaal dat aangeleverd
werd op eigen kosten reproducties te (laten) maken. Keuze van afdrukcentrale, vakhandel,
fotolabo is hierbij vrij. Vertonen van de beelden in huiselijke en familiale kring is vrij.
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Commercieel gebruik van de beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming
van Steven Goovaerts. Voor elk commercieel gebruik, vallen de beelden onder de hierboven
omschreven licentie van royalty free-beelden (zie punt twee).
* CLAUSULE: Steven Goovaerts mag steeds beelden gebruiken voor zijn persoonlijk portfolio
en website ter promotie van zijn activiteiten als fotograaf.

5. WAARBORG
De fotograaf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook,
veroorzaakt door het gebruik van de beelden of ander materiaal.

6. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS
Voor het verwerken van uw bestelling of het leveren van een andere dienst, hebben wij
enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Hierbij spreken we over uw bedrijfsnaam,
BTW-nummer, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en eventueel uw
eigen website. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de door u gevraagde uitwisseling
uit te voeren en voor ons intern klantenbestand.
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FOTOREPORTAGES
Huwelijksreportages bij Steven Goovaerts hebben een minimale boekingsduur van 6 uren.
De gehanteerde uurtarief wordt steeds op voorhand overgemaakt aan de (potentiële) klant
door middel van een offerte. De boeking van een huwelijksreportage is definitief na het
betalen van een voorschot ter waarde van 300 EUR. Dit voorschot dient tevens als
annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet
teruggevorderd worden. Zonder betaling van dit voorschot is er geen boeking. Het saldo
dient te worden betaald na ontvangen van de fotografische beelden, binnen de 14 dagen na
factuurdatum.
Bij annulering door de opdrachtgever/klant wordt het volledige voorschot aangerekend,
ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum
voorgesteld worden zonder meerprijs.
Ingeval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf
als volgt vergoed:
● bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de dagprijs (berekend volgens
het door de klant/opdrachtgever totaal aantal opgegeven uren) voor alle
gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
● bij annulatie tot 48uur voordien: minimum 50% van de dagprijs (berekend volgens
het door de klant/opdrachtgever totaal aantal opgegeven uren) voor alle
gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
● bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs (berekend volgens
het door de klant/opdrachtgever totaal aantal opgegeven uren) voor alle
gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
Bij afwezigheid door overmacht/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum,
wordt alles in het werk gesteld om een andere huwelijksfotograaf te voorzien die een
gelijkaardige stijl hanteert. Indien mogelijk worden de aangeleverde beelden van de “derde”
fotograaf wel bewerkt door Steven Goovaerts in zijn stijl. In het geval er geen andere
beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de
klant recht op een gratis fotosessie.

Het geleverde aantal foto's varieert naargelang de duur van de reportage en andere
variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. Uit alle gemaakte foto's maakt
de fotograaf een selectie in eer en geweten, volgens technische en artistieke criteria. De
fotograaf bewerkt de foto’s in zijn/haar stijl. De foto's die de selectie niet haalden en de
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onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Er worden nooit
RAW-bestanden vrijgegeven.
Na afwerking worden foto’s altijd eerst in lage resolutie (voorzien van watermerk van de
fotograaf) aan de klant verstuurd, vergezeld van de eindfactuur. Pas na betaling van de
eindfactuur worden de printklare fotobestanden aangeleverd. Bij het door de klant
publiceren van beeldmateriaal op social media of andere publicatiekanalen, wordt van de
klant gevraagd de credits van de fotograaf te vermelden (bij webgebruik worden hierbij de
lage resolutiebestanden met watermerk gebruikt). Het is onder geen enkel beding
toegestaan dat de klant het uitzicht van de aangeleverde foto’s bij publicatie wijzigt door
gebruik van cropping, filters etc. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op
niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf zelf geleverd zijn.
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