
GEGEVENS 

Bedrijfsnaam: JNSSN Fotografie 

Websites: www.facebook.com/jnssnfotografie  

 www.jnssnfotografie.nl 

Email: info@jnssnfotografie.nl 

BTW-id: NL001681963B32   

KVK: 75783614 

 

1. Algemeen 

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

Fotografie. 

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 voorafgaand aan de 

fotoshoot / reportage kenbaar maken. 

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door JNSSN Fotografie worden 

aangepast. 

 

2. Fotoreportages 

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

Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. 

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. JNSSN Fotografie zal een 

selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. JNSSN Fotografie 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 JNSSN Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.  

3. Binnen 3 weken na uw fotoshoot (mits geen ‘Day in the Life’) zullen uw foto’s op de website van 

JNSSN Fotografie geplaatst worden in een online galerij, beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.  

Uw persoonlijke wachtwoord wordt door JNSSN Fotografie naar u gemaild. In de online galerij kunt u 

de geselecteerde foto’s in klein formaat kunt bekijken. Deze foto’s zijn uitsluitend bestemd om uit te 

kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook. Uit de 

selectie die JNSSN Fotografie gemaakt heeft, kunt u het overeengekomen aantal foto’s kiezen en 

eventueel extra foto’s. De door u gekozen foto’s krijgt u in hoge kwaliteit, in kleur en in zwart wit  en 

zonder logo’s of watermerken toegestuurd op usb-stick. Het aantal foto’s is afhankelijk van de soort 

fotoshoot en uw persoonlijke keuzes. Kiest u voor meer foto’s dan dat er in de fotoshoot inbegrepen 

zaten, dan moet u per foto bij betalen, volgens het tarief dat genoemd wordt op de website.  
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4. Wanneer u gekozen heeft voor een ‘day in the life’ reportage dan maakt JNSSN Fotografie de 

selectie van foto’s. Deze foto’s ontvangt u in hoge kwaliteit en zonder logo’s of watermerken op usb-

stick. Van de geselecteerde foto’s wordt ook een slideshow gemaakt.  Afhankelijk van het ‘pakket’ 

wordt er ook een fotoboek samengesteld, zoals genoemd op de website. Dit album wordt 

samengesteld door JNSSN Fotografie.  

5. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.  

 

3. Boekingen 

1. Een fotoshoot boeken kan in eerste instantie per email. Hierna kan worden overgestapt op contact 

per telefoon / what’s app en afhankelijk van de soort fotoshoot / reportage kan er ook een 

kennismakingsgesprek worden gepland.   

2. Eventuele reiskosten van JNSSN Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoshoot / reportage 

inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Binnen een straal van 20 kilometer rondom 

Vessem zullen er geen reiskosten in rekening worden gebracht. Daarbuiten zal, vanaf Vessem, 

€0,20ct per kilometer in rekening worden gebracht.  

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

4. In geval van slecht weer (regen, storm, harde wind) mag de fotoshoot / reportage worden 

afgezegd door JNSSN Fotografie of door u,  wanneer het de bedoeling was buiten te fotograferen. Dit 

wordt uiterlijk een dag voor de geplande fotoshoot / reportage besloten. Uiteraard wordt er 

vervolgens gezocht naar een nieuw datum.  

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

helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

4. Betalingen  

1. U betaalt de factuur via bankoverschrijving.  

2. De factuur wordt per email verzonden, nadat u uw foto’s gekozen heeft uit de online galerij, als dit 

tot het gekozen pakket hoort, of nadat de reportage heeft plaats gevonden.  

3. De klant ontvangt pas na betaling van de factuur de foto’s.  

4. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het 

verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, zult een 

herinnering ontvangen.  

5. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is JNSSN Fotografie 

genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle 

bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 



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

helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 

1. Bij klachten kan er binnen 10 werkdagen na het beschikbaar stellen van de foto’s in de online 

galerij of na het leveren van de foto’s op usb-stick / album contact met JNSSN Fotografie worden 

opgenomen.   

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 10 werkdagen contact is opgenomen met JNSSN Fotografie. 

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 fotoreportage 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 fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico. 

 

6. Auteursrechten & Publicaties 

1. Auteursrechten van alle fotoshoots en reportages blijven altijd in het bezit van JNSSN Fotografie. 

Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met JNSSN 

Fotografie. 

2. Op geleverde (digitale)foto’s rusten altijd de auteursrechten van JNSSN Fotografie. U koopt een 

digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, 

moet u hiervoor altijd eerst toestemming vragen aan JNSSN Fotografie. 

3. Bij het boeken van een fotoshoot / reportage geeft u JNSSN Fotografie toestemming om alle 

gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale 

media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. 

4. JNSSN fotografie zal vooraf laten weten welke foto’s eventueel gebruikt zullen worden voor 

zakelijke en commerciële doeleinden. Wilt u een specifieke foto niet (online) terug zien, dan kan dit 

overlegd worden.  

5. JNSSN Fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming aan een ander (commercieel) bedrijf 

doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. 

6. U dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of 

elders op internet. 

7. Het is niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder 

toestemming van JNSSN Fotografie.  


