Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en Wederpartij, alsook
op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Deze voorwaarden kunnen op ieder ogenblik gewijzigd
worden door de Fotograaf en dit zonder voorafgaande verwittiging.
Bij een bestelling, boeking, bijbestelling of een wijziging van zijn bestelling dient de Wederpartij op eigen
initiatief kennis te nemen van de op dat respectievelijk ogenblik geldende Algemene Voorwaarden.
Voorwaarden of bepalingen gesteld door de Wederpartij die niet in deze Algemene Voorwaarden voorkomen,
of afwijken van deze, zijn enkel bindend indien de Fotograaf deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

1.

PRIJZEN

De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen en
bijbestellingen die geplaatst worden na de doorvoering van deze prijswijziging.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. (Tenzij anders vermeld.)

2.

OFFERTES

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum.
De Fotograaf behoudt het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de ondertekende offerte door de
Wederpartij deze alsnog te weigeren. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een
proportionele prijs.

3.

FACTUREN

Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen middels uitdrukkelijke en
schriftelijke overeenkomst met de Fotograaf, via het bankrekeningnummer BE71 3631 8154 8169.
Indien een factuur niet binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt voldaan is van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 25
EURO per factuur. Dit bedrag zal nog vermeerderd worden met 25 EURO administratiekosten per aangetekend
schrijven van de Fotograaf.
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief
en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht aanvaard te
zijn.
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4.

FOTOGRAFIE IN OPDRACHT VAN BEDRIJVEN, VZW’S, e.d.

4.1 Licenties:
4.1.1
Toestemming voor het gebruik van Fotomateriaal door de Wederpartij in welke vorm dan ook wordt
uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie toegekend door de Fotograaf.
4.1.2

De toegekende licenties zijn niet beperkt in tijd tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

4.1.3

Toegekende licenties aan de Wederpartij door de Fotograaf zijn niet overdraagbaar aan derden, noch door
de Wederpartij noch door de Fotograaf tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke wederzijdse toestemming.

4.1.4

Tenzij anders overeengekomen is het de Wederpartij niet toegelaten om, noch gratis noch middels
doorverkoop, toegekende licenties over te dragen aan derden Er kan echter wel een nieuwe overeenkomst
afgesloten worden tussen een derde partij en de Fotograaf, doch enkel mits toestemming van de
Wederpartij.

4.1.5

Indien er een exclusieve licentie wordt toegekend blijft de Fotograaf ten allen tijde het recht behouden om
het betreffende Fotomateriaal te blijven gebruiken voor eigen promotionele doeleinden overal ter wereld.

4.1.6

Tenzij anders overeengekomen in de licentieovereenkomst mogen er aan het geleverde fotomateriaal geen
nabewerkingen gebeuren zoals daar zijn, maar niet uitsluitend, het gebruik van filters op sociale media, het
bijsnijden van de foto, het omzetten naar zwart-wit, het toevoegen van tekst, enz.

4.1.7

Elke inbreuk op hetgeen vermeld in punt 4.1 Licenties, zal beschouwd worden als een inbreuk op
auteursrecht. (zie § 7. Auteursrecht)

4.2 Fotosessies:
4.2.1
De Fotograaf maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s en zal deze in zijn eigen stijl bewerken doch
rekening houdend met de huisstijl van de Wederpartij. Foto’s die niet geselecteerd werden alsook de RAWbestanden kunnen onder geen beding verkregen worden.
4.2.2

De door de Fotograaf geselecteerde foto’s worden, met een minimale nabewerking, ter beschikking gesteld
in de online galerij (zonder downloadlink of deelknop) ter nazicht van de Wederpartij.

4.2.3

De door Wederpartij geselecteerde foto’s worden verder afgewerkt door de Fotograaf en bezorgd aan de
Wederpartij via WeTransfer en dit ten laatste 14 dagen nadat de Wederpartij zijn/haar selectie kenbaar
maakte aan de Fotograaf.

4.2.4

In samenspraak tussen Wederpartij en Fotograaf kunnen bepaalde aanpassingen wel nog besproken worden
zoals bijvoorbeeld de omzetting van of naar zwart/wit. Hier kunnen mogelijk extra kosten aan verbonden
zijn.

4.2.5

Al het fotomateriaal gemaakt tijdens een fotosessie en dat deel uitmaakte van de selectie van de Fotograaf
zoals getoond aan de Wederpartij, kan ten allen tijden gepubliceerd worden door de Fotograaf op zijn
website, blog en sociale media alsook gebruikt worden voor promotionele doeleinden en publicaties. Indien
de Wederpartij dit niet wenst dient hij/zij dit, voor aanvang van de opdracht, schriftelijk kenbaar te maken
aan de Fotograaf. Hier kunnen mogelijk extra kosten aan verbonden zijn.

4.2.6

Tenzij anders overeengekomen met de Fotograaf is naamsvermelding van de Fotograaf verplicht bij elke
publicatie, zowel online als in drukwerk. (zie §: 7. Naamsvermelding)

4.2.7

Op het Fotomateriaal gemaakt tijdens een fotosessie blijft ten allen tijden het auteursrecht gelden.
(zie § 8. Auteursrecht)
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5.

FOTOGRAFIE IN OPDRACHT VAN PARTICULIEREN

5.1 Algemeen
5.1.1
De Fotograaf maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s en zal deze in zijn eigen stijl bewerken. Foto’s die
niet geselecteerd werden alsook de RAW-bestanden kunnen onder geen beding verkregen worden.
5.1.2

Het geleverde aantal foto’s kan verschillen van fotosessie tot fotosessie.

5.1.3

De foto’s worden pas bewerkt en ter beschikking gesteld van de Wederpartij in de online galerij nadat het
volledige bedrag van de fotosessie betaald is.

5.1.4

In samenspraak tussen Wederpartij en Fotograaf kunnen bepaalde aanpassingen wel nog besproken worden
zoals bijvoorbeeld de omzetting van of naar zwart/wit. Hier kunnen mogelijk extra kosten aan verbonden
zijn.

5.1.5

Fotomateriaal gemaakt tijdens een fotosessie kan ten allen tijden gepubliceerd worden door de Fotograaf op
zijn website, blog en sociale media alsook gebruikt worden voor promotionele doeleinden en publicaties.
Indien de Wederpartij dit niet wenst dient hij/zij dit schriftelijk voor aanvang van de opdracht kenbaar te
maken aan de Fotograaf.

5.1.6

Op het Fotomateriaal gemaakt tijdens een fotosessie blijft ten allen tijden het auteursrecht gelden.
(zie § 8. Auteursrecht)

5.2 Boeking
5.2.1
Bij het boeken van een fotosessie dient er steeds rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid van
de Fotograaf.
5.3 Online galerij
5.3.1
De online galerij blijft minstens drie maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de galerij door de Fotograaf
verwijderd worden. Dit kan evenwel verlengd worden mits het betalen van een vergoeding aan de Fotograaf.
5.4 Licenties
5.4.1
Voor alle foto’s die door de Fotograaf ter beschikking gesteld worden aan de Wederpartij geldt dat de
Wederpartij het gebruiksrecht heeft doch nooit het auteursrecht. Het gebruiksrecht houdt in dat de
Wederpartij de afgeleverde (digitale) foto’s mag tonen in private (familiale) sfeer. Prints en andere
fotoafdrukken kunnen (en mogen) enkel via de Fotograaf bekomen worden.
5.4.2

Het is niet toegestaan om de foto’s te verkopen of te gebruiken voor commerciële en/of reclame
doeleinden. Ook het gebruik van de foto’s voor wedstrijden van welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Indien u de foto’s toch voor één van deze doeleinden wenst te gebruiken kan hiervoor een aparte licentie
per foto aangekocht worden bij de Fotograaf.

5.5 Sociale media
5.5.1
Indien de Wederpartij het aangeleverde Fotomateriaal wenst te delen op zijn/haar sociale media dient hij/zij
steeds de digitale bestanden voorzien van het watermerk te gebruiken alsook @JLux.Photography te taggen
/ vermelden in het bericht.
5.5.2

Het is NIET toegestaan om de foto’s in andere bewerkingen, andere uitsneden, met een filter, het
verwijderen van het logo/watermerk, enz. op sociale media of op het internet te plaatsen!
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6.

ANNULEREN VAN EEN FOTOSESSIE

6.1 De Wederpartij kan een fotosessie kosteloos annuleren en dit ten laatste op de dag voorafgaand aan de geplande
sessie. Bij annulering op de dag zelf, of indien de Wederpartij zonder verwittigen niet opdaagt zal een
annuleringskost van € 25,00 aangerekend worden, zelfs indien er alsnog een nieuwe fotosessie ingepland wordt.
6.2 Fotosessies die in open lucht plaats vinden kunnen omwille van slechte weersomstandigheden ten allen tijden
geannuleerd worden door (en enkel door) de Fotograaf en dit tot ten laatste 24u voor aanvang van de fotosessie.
6.3 De Fotograaf behoudt steeds het recht om geplande fotosessies te annuleren wegens onvoorziene
omstandigheden en/of ziekte.

7.

NAAMSVERMELDING

7.1 Naamsvermelding van de Fotograaf bij het gepubliceerde Fotomateriaal (zowel online als in drukwerk) is wettelijk
verplicht.
7.2 Tenzij anders overeengekomen met de Fotograaf dient de naam van de Fotograaf, Jeroen Luyckx, JLux
Photography, duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk vermeld te worden of met een verwijzing naar het
Fotografisch werk te worden opgenomen in de publicatie.
7.3 Wenst men hier toch van af te wijken dan kan dit enkel middels schriftelijke overeenkomst tussen de Wederpartij
en de Fotograaf. Hier kunnen mogelijk extra kosten voor aangerekend worden.
7.4 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde zal dit beschouwd worden als een inbreuk op auteursrecht.
(zie § 8. Auteursrecht)

8.

AUTEURSRECHT

8.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten allen tijden bij de Fotograaf tenzij anders en eenduidig
schriftelijk overeengekomen met de Wederpartij.
8.2 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de fotograaf
Indien een inbreuk vastgesteld wordt zal er een vergoeding verschuldigd zijn aan de fotograaf ten bedrage van
driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik alsook de
vergoeding van overige geleden schade zoals indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.
Deze schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

9.

RECHTEN VAN DERDEN

9.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van
toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,
afgebeelde gebouwen).
9.2 De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van enige aansprakelijkheid hieromtrent.
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10. AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF
10.1 De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade opgelopen door de Wederpartij tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet vanwege de Fotograaf.
10.2 De Fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of materiële schade van de
Wederpartij tijdens een fotosessie alsook niet voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de
Wederpartij vóór, tijdens of na een fotosessie.

11. KLACHTEN
Klachten inzake het geleverde werk en/of dienst dienen zo spoedig mogelijk, doch ten laatste 10 werkdagen na
levering van het afgewerkte fotomateriaal schriftelijk meegedeeld te worden. De Fotograaf heeft het recht binnen
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot een onevenredig nadeel zou leiden
van de Wederpartij.

12. RECHTS- EN FORUMKEUZE
12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Belgisch recht.
12.2 Voor elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en
de Wederpartij zijn uitsluitend de rechtbanken van TONGEREN bevoegd.
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