
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Foto Sis. 

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze 

voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en 

voorafgaand aan de shoot kenbaar maken. 

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Foto Sis worden 

aangepast. 

2. Fotoshoots 

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Foto Sis is 

vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoots toe te passen. 

2. Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Foto Sis zal een selectie maken 

van de naar haar inzicht beste foto’s. De fotoshoot is pas compleet nadat Foto Sis deze selectie 

heeft gemaakt. Foto Sis is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke 

foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Foto 

sis niet geschikt zijn om te tonen. 

3. Met ongeveer 7 dagen na de shoot zullen uw foto’s op een beschermde webpagina geplaatst 

worden, waar u dmv een wachtwoord de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn de foto’s om 

uw keuze/nabestelling te maken.  

4. De link voor de fotogalerij, waar u de keuze voor de foto’s kunt maken of uw nabestelling kunt 

doen blijft 7 dagen actief. Zorg ervoor dat u de keuze binnen deze 7 dagen gedaan hebt. 

3. Boekingen 

1. Informatie voor een shoot aanvragen kan: via het formulier op de site, per telefoon of per e-

mail. 

2. De shoot bevestigen kan via het bevestigingsformulie op de website. 

3. Bij akkoord dient u de betaling van de shoot te geschieden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van 

de shoot of indien de shoot binnen 7 dagen is zo snel mogelijk, de factuur is  tevens de 

bevestiging van Foto Sis. Indien u het bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de 

betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €7,- administratiekosten plus de 

geldende wettelijke rente. Is het bedrag voor die 7 dagen voor aanvang van de shoot nog niet 

voldaan, zal de shoot komen te vervallen, of als de shoot al gedaan is dan zullen de foto’s alleen 

in het bezit van Foto Sis blijven. 

5. Het boeken van een shoot is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt 

geannuleerd, zal er geen geld terug betaald worden (dit ov van hoge uitzonderingen die door 

Foto sis goed gekeurd zal worden) Indien op de datum van de shoot ziekte zal zijn, kunt u de 

shoot zonder extra kosten eenmalig verplaatsen.  



6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt 

worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. U krijgt dan de keus om de shoot te mogen 

verplaatsen.  Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Foto Sis toch te laten komen en 

de shoot gaat niet door dan betaalt u de kosten die Foto Sis heeft moeten maken. 

7. Uw shoot en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in 

geen enkel geval mogelijk. 

4. Betalingen & levertijd 

1. Als u de keus maakt om meer dan de afgesproken foto’s te kiezen en/of nog extra producten, 

zal er na de keus een betalingsscherm verschijnen. U zult dit extra bedrag per direct te moeten 

overmaken . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen in overleg met beide partijen. 

2. U ontvang na de keus en eventuele betaling per direct de digitale fotobestanden. De producten 

zullen u toekomen per post. 

3. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd 

opvragen. 

4. Uw foto’s en uw fotoproducten zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld 

helaas in geen enkel geval mogelijk. 

5. Cadeaubonnen 

1. U kunt bij Foto Sis een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon met een door u te 

bepalen bedrag. 

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum 

blijft staan op de originele dag van afgifte. 

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Foto Sis. 

5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot, of bestelling. 

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de 

bestelling. 

7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of 

tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 

8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van 

uw bestelling. 

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 

binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De 

fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te 



leveren. 

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een 

nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend 

mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend. 

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan 

ook. 

4. U bent tijdens de shoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. 

Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen 

enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 

5. Deelname aan een shoot is volledig voor uw eigen risico. 

7. Auteursrechten & Publicaties (buiten uw eigen facebookpagina om) 

1. Foto Sis mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en 

publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Foto Sis is niet verplicht dit 

te melden aan de eigenaar, wel mag de eigenaar schriftelijk aangeven dit niet te willen. Dit zal 

gevraagd worden zodra de link met de foto’s verstuurd is. Geef hier duidelijk per mail, binnen 7 

dagen, antwoord op dat het niet gewenst is.  Dan zullen de foto’s niet gebruikt worden. 
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