


ALGEMENE
VOORWAARDEN

• Deze prijslijst is tot stand gekomen op basis 
van de meest voorkomende wensen van 
onze klanten. Op verzoek maken we graag, 
samen met u, een passend pakket.

• Mocht het slecht weer zijn op de dag van de 
fotoshoot, dan wordt er bij een fotoshoot op 
locatie kosteloos een nieuwe afspraak ingep-
land in overleg met de fotograaf. De 
fotograaf zal beoordelen of het weer 
dusdanig slecht is dat er een nieuwe afspraak 
gepland moet worden.

• Profiteert u van een aanbieding, dan is het 
niet mogelijk om gebruik te maken van een 
andere aanbieding, actie of cadeaubon. U 
kunt gebruik maken van 1 aanbieding tegeli-
jk naar keuze.

• Jan Horstman foto en video geeft geen geld 
terug.

• Cadeaubonnen kunnen niet omgeruild 
worden voor geld.

• Het zoek raken van uw eigendommen 
tijdens de fotoshoot is uw eigen verantwoor-
delijkheid. Jan Horstman foto en video is 
hiervoor niet aansprakelijk.

• Levertijden in overleg.

• Pakketprijzen zijn inclusief reiskosten tot 15 
km vanaf postcode 7271. Bij meer dan 15 km 
vanaf postcode 7271 wordt € 0,25 per km 
berekend.

• Digitale foto’s worden geleverd met recht 
tot reproductie voor eigen gebruik. Je mag 
de foto’s zelf afdrukken, maar je mag de foto’s 
niet doorverkopen, insturen voor fotowed-
strijden of anderzijds verspreiden. De foto’s 
mogen enkel geplaatst worden op internet 
o.v.v. Jan Horstman foto en video en op 
social media gedeeld worden vanuit onze 
eigen pagina. Het is niet toegestaan om de 
foto’s zonder afspraak zakelijk te gebruiken. 
Hiervoor gelden andere tarieven.

• De digitale bestanden worden geleverd op 
een USB stick en verpakt in een klein doosje, 
voorzien van persoonlijke archiefnummer. 
Nabestellingen kunnen worden gedaan 
o.v.v. naam en archiefnummer.

• Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij de 
fotograaf. De foto’s kunnen worden gebruikt 
voor promotiedoeleinden. Denk hierbij o.a. 
aan folders, visitekaartjes, etalage, onze 
website en Facebook. Als dit niet gewenst is, 
dient u dit vooraf door te geven bij Jan Horst-
man foto en video.

 • Het is niet toegestaan de foto’s zelf te 
bewerken en deze bewerkte foto op internet 
te plaatsen. Als dit wel gebeurd, dan wordt er 
een schadevergoeding in rekening gebracht.

• Algemene voorwaarden Jan Horstman foto 
en video, geldig per 1 januari 2017.

Bekijk het scherp, bij Horstman!


