Vanessa Stevens Photography
Algemene Voorwaarden – fotografie 2022

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
tussen Vanessa Stevens en de opdrachtgever, hieronder ook vaak ‘klant’
genoemd, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.
2. De boeking van een fotoshoot is pas definitief na betaling van de prijs van de
gekozen formule. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de gekozen
formule van de fotoshoot. De hoeveelheid foto’s die de klant mag uitkiezen uit
een online galerij staat duidelijk omschreven in het productaanbod op de
website. Extra foto’s bijbestellen is mogelijk mits vergoeding.
3. Een foto op locatie kan geannuleerd worden tot 2u voorafgaand aan de
geplande shoot. In bovenvermelde situatie heeft de klant 2 maanden de tijd om
een nieuwe datum in te plannen in overleg met Vanessa Stevens. Als de shoot
niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of bij
laattijdige annulatie of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf,
zal een annulatiekost ter waarde van de geboekte shoot aangerekend worden.
4. Foto’s gemaakt door Vanessa Stevens Photography kunnen ter allen tijden
gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst,
gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
5. De foto’s worden geleverd in jpeg formaat, en mogen niet verder bewerkt
worden. Raw files kunnen niet verkregen worden.
6. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt
andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het
geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het
voorschot terugbetaald.
7. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor het
huwelijkspakket die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter

ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
8. Een huwelijksreportage van Vanessa Stevens Photography wordt beschouwd als
een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven
eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage
krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke
doeleinden.
9. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en
andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
10. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden
vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet
haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden.
11. De geleverde diensten en prestaties door Vanessa Stevens zijn een
inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Alle klachten en protesten
dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen door Vanessa Stevens
en dit binnen de 5 werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze
termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door
de opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden.
12. Fotoproducten en prints kunnen besteld worden via de webshop. De bestelling is
bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide
artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het
volledige bedrag
13. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor
schade toegebracht tijdens de levering

Privacybeleid
Versie 0.1
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we
deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vanessa Stevens
Photography. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vanessa Stevens Photography
niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Vanessa Stevens Photography respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen computers van
Vanessa Stevens Photography of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor
de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te
verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen
op eigen beveiligde servers van Vanessa Stevens Photography of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in
onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vanessa

Stevens Photography of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie
om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie
intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen
of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies
en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen
heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

