
Algemene Voorwaarden 

Alle gemaakte foto’s worden met zorg gesorteerd en bewerkt door Masafotografie.  

Alleen de foto’s die voldoen aan de technische eisen én het uiteindelijke idee van de 
fotograaf worden geleverd. De prijs van de fotoshoot is inclusief de digitale foto’s op lage 
resolutie met het Masafotografie logo erin verwerkt.  

De fotograaf probeert ten alle tijden aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, er 
kan dan ook geen schadevergoeding of restitutie gevraagd worden als de uiteindelijke 
foto’s niet naar wens zijn.  

Het nabewerken van de toegestuurde foto’s door iemand anders dan Masafotografie 
is NIET toegestaan.  

LET OP: Hieronder vallen ook het croppen/bijsnijden van de afbeelding én alle 
soorten (social media) filters die na afloop toegepast worden op de foto’s.  

Er zal door het model en/of ouders/voogd geen schadevergoeding geeist kunnen worden 
indien de fotoshoot door technisch defect niet kan doorgaan of indien foto’s hierdoor 
mislukken, beschadigen of gewist worden.  

De klant mag de gestuurde foto’s gebruiken zoals afgesproken. 

Wanneer de rechten NIET zijn afgekocht dient er bij iedere (openbare) publicatie de 
naam of het logo van Masafotografie duidelijk zichtbaar te zijn op, boven, naast of 
onder elke foto.  

Rechten afkopen van een foto is niet mogelijk, mits dit vooraf anders afgesproken is.  

Zelf drukwerk aanschaffen met de foto’s van Masafotografie is NIET toegestaan, 
mits er schriftelijk anders overeengekomen is.  



Betalingen en annuleringen:  
Na de boeking van de opdracht, ontvangt u een boekingsbevestiging en wanneer er nog niet betaald 
is, tevens de factuur. Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met ons. U 
ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging.  

De betaling dient voor de vervaldatum te worden voldaan, mits anders vermeld. Bij een te late 
betaling is Masafotografie genoodzaakt 20,45 administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer 
de betaling uitblijft, kan het zijn dat Masafotografie de rekening uit handen geeft aan een 
incassobureau.  

De fotograaf ontvangt een overeengekomen vergoeding voor het maken van de gevraagde foto’s en 
eventuele reiskosten. Ik snap dat het leveren van foto’s op welke manier dan ook extra kosten met 
zich mee brengt.  

Het annuleren van de opdracht is binnen 24 uur na bevestiging mogelijk, daarna is een annulering 
niet meer mogelijk. 

Betaling in termijnen:  
Wanneer je bij Masafotografie kiest voor een betaling in termijnen zitten daar een aantal regels aan. 
Hier ga je mee akkoord bij de eerste deelbetaling. 

1. De foto’s worden pas afgeleverd wanneer het volledige bedrag afgelost is. 
Je dient zelf de betaaltermijnen in de gaten te houden.  

2. Bij een gemiste betaling wordt er 12,50 administratiekosten in rekening gebracht per gemiste 
betaaltermijn.  

3. Wanneer een betaling langer dan een maand uitblijft behoudt Masafotografie zich het recht om 
de overeenkomst te ontbinden en de foto’s te vernietigen. Het reeds betaalde bedrag wordt dan 
gezien als onkosten voor de gemaakte administratieve uren aan werk. 

 
Naast de kosten voor de fotoshoot worden er ook kosten in rekening gebracht voor de extra 
administratie. De betaling kan in maximaal 3 termijnen betaald worden en brengt 50 euro extra 
kosten met zich mee. 

   
6. Extra aflossen kan door gebruik te maken van het rekeningnummer NL31INGB0006449477 
T.N.V. Masafotografie. Dit betaalde bedrag wordt dan afgetrokken van de LAATSTE betaling. Je 
zal dus het eerstvolgende termijn gewoon volledig moeten voldoen. Vermeldt bij elke betaling je 
Factuurnummer. 



Drukwerk:  
Elke nabestelling word met zorg behandeld en uitgevoerd zoals afgesproken. De foto’s worden 
bewerkt en klaargemaakt voor het afgesproken drukwerk.  

Gepersonaliseerde producten vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het 
aanvaarden van de order erkent de consument dat er voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd 
is.  

Boetes  
Wanneer er foto’s gepubliceerd, gedeeld of openbaar getoond worden zonder 
duidelijke vermelding van mijn naam en/of logo, wordt er 350 euro in rekening 
gebracht PER privé publicatie.  
Bij commerciële doeleinden is dit 850 euro per publicatie. 

Nabewerking van de gemaakte foto’s door iemand anders dan Masafotografie is niet 
toegestaan en daar staat dan ook een boete op van 350 euro per bewerking en de foto 
dient onmiddellijk verwijderd worden.  
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