
Algemene voorwaarden Laif Fotografie. 

KVK: 66042348 
BTW: NL001114358B69 

Algemeen: 

• Laif Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit
blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

• Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per e-mail. Hierbij dient
expliciet door Opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen
worden.

• Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de
Fotograaf.

• Laif Fotografie behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en
afspraken ten alle tijden aan te passen.

• 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), ziekte of andere gegronde
privé omstandigheden mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe en/of
klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

• Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer Laif Fotografie door omstandigheden
niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Laif Fotografie daar niet verantwoordelijk
voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing voor
vervanging gezocht, denk aan binnen fotolocaties. Bij Trouwreportages kijkt Laif
Fotografie naar vervanging in haar netwerk. Bewerking van de foto’s blijft bij Laif
Fotografie zodat de foto’s in de stijl blijven waar de klant voor heeft gekozen.

• Laif Fotografie verplicht zich de kans op fouten en storingen tijdens het opnemen tot
het minimum te beperken.

• Laif Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan
wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

• Wanneer een shoot langer dan 4 uur duurt, denk hierbij aan een trouwerij, dan zou
het fijn zijn als er eten voor mij verzorgd wordt zoals bijvoorbeeld lunch/diner. Ook
al zou het een boterham zijn met pindakaas! ;)

• De tijden / uren van fotografie zijn aanééngesloten en kunnen niet los van elkaar
geboekt worden

De foto's: 

• Na de fotoshoot zullen de foto's binnen het afgesproken termijn worden opgestuurd
zoals in de offerte staat aangegeven.

• Laif Fotografie is degene die de selectie maakt van de geschoten foto's. Laif
Fotografie bewerkt deze en alleen de, door Laif Fotografie gekozen en bewerkte ,
foto’s zullen uiteindelijk geleverd worden. Het 'ruwe' materiaal wordt niet
meegeleverd. Hier kan ook geen beroep op gedaan worden.

• Digitaal of analoog achteraf bewerken door klant van de geleverde foto’s is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laif Fotografie.



• De klant is na ontvangst zelf verantwoordelijk voor het bezit van de foto's. Er kan na
ontvangst geen aansprakelijkheid meer verleend worden aan Laif Fotografie. Is je
computer kapot of ben je de foto's kwijt? Dan kan je natuurlijk altijd even vragen of
ik de foto's nog in bezit heb. Maar hier kan geen aansprakelijkheid aan verleend
worden.

• Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant het recht aan Laif Fotografie om alle
gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals;
promotie, website, blog, portfolio, sociale media en eventuele toekomstige
activiteiten. Natuurlijk zal Laif Fotografie ten alle tijden discreet en zorgvuldig
hiernaar kijken.

• Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit uiteraard overlegd
worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een
alternatief worden gevonden.

• Laif Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde
beeldschermen.

• De klant kan achteraf geen beroep doen op Laif Fotografie betreffende klachten van
foto-afdrukken als de klant zelf afdrukken ergens anders laat maken. Het is de klant
zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet,
dan is Laif Fotografie hier niet verantwoordelijk voor.

Foto Albums:

• Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Laif Fotografie ontworpen.
• Het eerste ontwerp van een foto album zal in de levertijd die staat aangegeven in

de desbetreffende factuur digitaal worden voorgelegd.
• De opdrachtgever/klant krijgt eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp

aan te laten brengen. Ook deze wijzigingen zullen na uitvoering weer digitaal
worden voorgelegd voordat het album gedrukt wordt. Alleen bij schriftelijke/digitaal
akkoord gaat het album naar de drukker.

• Wanneer het fotoalbum naar de drukker/besteld is kan er niet meer worden
afgezien van de afname van het album.

• Levertermijn is afhankelijk van het gekozen materiaal. Laif Fotografie houdt de klant
hiervan op de hoogte.

• Album dient voor levering betaald te zijn.

Betaling: 

• De klant mag kiezen om contant te betalen of overboeking. Mijn voorkeur gaat uit
naar overboeking.

• Prijzen zijn inclusief BTW voor particulier en exclusief BTW voor zakelijke
samenwerkingen. Tenzij anders schriftelijk staat aangegeven.

• Fotoshoots (newborn, lifestyle, love en/of familie shoots) worden achteraf betaald
bij levering van de foto’s. In de betreffende factuur staat de termijn van betaling.
Vooraf betalen mag natuurlijk ook.

• Trouwerijen dienen voor de desbetreffende dag 25% vooruitbetaald te worden. De
overgebleven 75% mag betaald worden bij levering van de trouwfoto’s. Het termijn
van betaling staat in beide gevallen in de desbetreffende (online) factuur.

• Wanneer er sprake is van ziekte of andere privé omstandigheden waardoor de
fotoshoot niet door kan gaan en het geld is al overgeboekt dan word het volledige
bedrag weer terug geboekt.



• Alle prijzen zijn exclusief reiskosten. Voor reiskosten vraag ik 0,25 cent per
kilometer. Voor locaties in Assen reken ik geen reiskosten.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord 
met de bovenstaande voorwaarden. 


