
Algemene Voorwaarden 
Inge Korver Fotografie

 

Naam: Inge Korver
Website: www.ingekorver.nl
facebook.com/IngeKorverFotografie

Email: info@ingekorver.nl KvK: 688520 - BTW
NL188255084B01

Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij 
lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat 
betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch 
akkoord met deze voorwaarden.

De Fotoshoot 

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe 
en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer 
(regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd 
door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van 
de geplande fotoshoot besloten.
De fotografe zal de opdracht uitvoeren, in de stijl waarin 
de fotografe gebruikelijk werkt en naar beste inzicht en vermogen.
Betaling
De klant mag contant betalen of overmaken. 
De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald 
door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen 
en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming 
of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
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Locatie

Voor alle fotografie zoals newbornfotografie, gezinsfotografie of bedrijfsfotografie
op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie
voor de fotoshoot. Inge Korver denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in
meedenken en adviseren. 

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is klant
verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc.
Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen
van de toegang.
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Levering fotomateriaal
De bewerkte foto’s worden in jpg, worden binnen 3 weken na de fotoshoot geleverd 
tenzij anders is overeengekomen.
De beeldselectie van de fotoshoot wordt door Inge Korver Fotografie gedaan, 
er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Inge bepaald. 
Alle files worden ge-edit voor maximale kwaliteit, waarbij de juiste witbalans 
wordt bepaald van de omgeving. 
Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit 
dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een andere computer. 
De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Alle foto's worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden 
op de voor Inge Korver Fotografie typerende wijze van bewerken.
Foto's voor een album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. 
Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen 
en welke bewerkingen dit zijn Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd, 
aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct.

 Indien er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn kan het zijn dat dit het aantal 
foto’s beïnvloed die gedurende de fotoshoot 
spontaan kunnen worden gemaakt. Inge Korver Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden binnen twee weken na de 
shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
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Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor particulieren:
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.
Klanten mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard 
gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s mogen op social media ook gewoon gedeeld 
worden. Als men wil verwijzen: @ingekorverfotografie. www.ingekorver.nl
Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) 
is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer 
de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: IngeKorverFotografie (www.ingekorver.nl). De online gepubliceerde foto’s hebben 
een maximale resolutie van 1248 pixels breed.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen 
die voor Inge Korver Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.
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Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en 

Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie 

Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor 

Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder 

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor 

De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Als men wil verwijzen 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden 
aanvullend de voorwaarden van DuPho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is
overeengekomen.
Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. 
Auteursrecht foto’s:

       deze op internet te plaatsen, de aangeleverde en door mij bewerkte foto’s mogen wel 
       gedeeld worden op Social media.

       voor eigen gebruik.

       een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de 
       betreffende licentiefactuur.

       nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

       promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, 
       exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot 
       aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

       dan graag naam mijn site. Foto’s gemaakt door Inge Korver Fotografie. www.ingekorver.nl

https://013.wpcdnnode.com/marliesdekkerfotografie.nl/wp-content/uploads/dupho.pdf
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Privacy

IInge Korver Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens 
(email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken


