Algemene voorwaarden Sytse Dijkstra / Contentfotografie
Algemene voorwaarden van Sytse Dijkstra, tevens handelde onder de naam Content Fotografie,
kantoorhoudende te (6511 EV) Nijmegen aan de Nassausingel 4 en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 17187119.

Artikel 1 : DEFINITIES
1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Aw: Auteurswet 1912
Fotograaf: Sytse Dijkstra, tevens de gebruiker van de algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Foto’s: de door Fotograaf voor Opdrachtgever gemaakte foto’s
Opdrachtgever: de wederpartij van Fotograaf
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
Partijen: Fotograaf en Opdrachtgever gezamenlijk

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1

2.2

2.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die door Fotograaf aan Opdrachtgever
worden verstrekt, op alle door/met Fotograaf gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
of daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en
door Fotograaf voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Fotograaf slechts indien en voor
zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden
worden door Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
acceptatie daarvan in het kader van een specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de
toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die
voorwaarden ook op andere transacties tussen Fotograaf en Opdrachtgever van toepassing (zullen)
zijn.
Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de
toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. Fotograaf en Opdrachtgever zullen in dat
geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel
mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

Artikel 3 : OFFERTE & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Alle offertes geschieden vrijblijvend en kunnen door Fotograaf worden herroepen, ingetrokken of
gewijzigd binnen vijf (5) werkdagen na de kennisneming door Fotograaf van de aanvaarding van het
aanbod door Opdrachtgever. In een offerte voorkomende fouten en niet uitsluitend tot Opdrachtgever
gerichte (algemene) informatie binden Fotograaf niet en leiden niet tot aansprakelijkheid van
Fotograaf.
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:
−
Schriftelijke aanvaarding dan wel uitvoering zijdens Fotograaf van een door de Opdrachtgever
(al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde werkzaamheden;
−
Onvoorwaardelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte van Fotograaf;
−
Ondertekening van een Overeenkomst namens Fotograaf en door of namens Opdrachtgever.
Uitsluitend de hiervoor in artikel 3.2 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide Partijen
ondertekende Overeenkomst, respectievelijk de offerte van Fotograaf of de factuur voor de uitvoering
van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer
te geven.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of
aanvullingen door Fotograaf schriftelijk zijn aanvaard dan wel doordat de bestelling en/of
werkzaamheden door Fotograaf overeenkomstig de wijzigingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.
Opdrachtgever is na de aanvaarding onherroepelijk aan de Overeenkomst gebonden. Opdrachtgever
heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is
overeengekomen of Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien
Opdrachtgever de Overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of ontbindt, is zij verplicht de door
Fotograaf in verband met het tot stand komen en uitvoeren van de Overeenkomst in redelijkheid
gemaakte kosten aan Fotograaf te vergoeden. Deze kosten worden in het geval van annulering of
ontbinding tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor de geplande fotoshoot berekend op 20% van de
overeengekomen prijs en in geval van annulering of ontbinding binnen 7 kalenderdagen voor de
geplande fotoshoot op 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 : UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1
4.2

4.3

Fotograaf zal de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met
eigen technisch en creatief inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om
een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Fotograaf mogelijk te maken. Indien
Opdrachtgever een geplande fotoshoot wil verzetten binnen 7 kalenderdagen voor de overeengekomen
datum, is Fotograaf gerechtigd een prijsverhoging in rekening te brengen van 10%.
Indien Fotograaf niet in staat is de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst uit te voeren,
bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, treden Partijen in overleg over een mogelijke
oplossing.

Artikel 5 : LEVERING
5.1
5.2

5.3

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De in de
Overeenkomst genoemde termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen.
Overschrijding van de opgegeven termijnen door Fotograaf geven Opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding dan wel (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Termijnen gelden niet
indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de Overeenkomst
buiten de macht van Fotograaf ingetreden omstandigheden.
De te leveren Foto’s zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van verzending door
Fotograaf of met ingang van het moment waarop Opdrachtgever de feitelijke macht over de Foto’s
heeft dan wel vanaf het moment dat de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst de Foto’s had
behoren af te nemen.

Artikel 6 : KLACHTEN
6.1

6.2
6.3

Opdrachtgever dient eventuele klachten met betrekking tot de door Fotograaf uitgevoerde
werkzaamheden en/of geleverde Foto’s zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na
uitvoering dan wel levering aan Fotograaf kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig
klaagt, worden de door Fotograaf uitgevoerde werkzaamheden dan wel geleverde Foto’s geacht aan de
Overeenkomst te beantwoorden.
Eventuele klachten ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
Eventuele afwijkingen in kleur of eigenschappen van de Foto’s die (technisch) onvermijdelijk zijn,
geven in geen geval aanleiding tot aanspraak op korting of restitutie.

Artikel 7 : VERGOEDING EN BETALINGEN
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen
aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
vindt betaling plaats in Euro.
Tenzij tussen Partijen anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum.
Fotograaf heeft het recht van Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen. De factuur met betrekking
tot de aanbetaling van de Overeenkomst dient voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden
door Fotograaf te zijn voldaan. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn
uitblijft, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan
te passen en te verhogen.
De betalingsverplichting geldt eveneens indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de
in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden dan wel vervaardigde
of te vervaardigen Foto’s. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of
restitutie.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering van Opdrachtgever op Fotograaf te verrekenen
met vorderingen van Fotograaf op Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Fotograaf.
Ten aanzien van de hoogte van de facturen is, behoudens tegenbewijs, de administratie van Fotograaf
bepalend.
Indien door Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan
worden, brengt Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding in rekening voor de uitgevoerde
werkzaamheden en/of de geleverde Foto’s.
Indien Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, heeft Fotograaf het recht deze kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 8 : INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten,
ten aanzien van de Foto’s en alle andere bescheiden in verband met de door Fotograaf geleverde
producten en/of uitgevoerde werkzaamheden rusten uitsluitend bij Fotograaf.
Fotograaf verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het online en offline gebruik van de
geleverde Foto’s overeenkomstig het in de Overeenkomst omschreven doel en de in de Overeenkomst
omschreven voorwaarden. Het gebruiksrecht gaat in nadat volledige betaling door de Opdrachtgever
heeft plaatsgevonden. Het toegestane gebruik is beperkt tot het gebruik van de foto’s in originele
vorm, dat wil zeggen zonder toevoeging, weglating of andere wijziging.
Het krachtens de Overeenkomst tussen Fotograaf en Opdrachtgever alsmede krachtens deze algemene
voorwaarden toegestane gebruik impliceert geenszins een overdracht van enig (intellectueel)
eigendomsrecht op de Foto’s andere bescheiden aan Opdrachtgever.
Bij ieder gebruik van de foto’s zal Opdrachtgever de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf in de zin
van artikel 25 Aw respecteren. Dit betekent onder meer dat op iedere (al dan niet digitale)
verveelvoudiging de naam van Fotograaf zal worden vermeld. Ook bij publicaties van of over foto’s zal
de naam van Fotograaf als maker en rechthebbende van de Foto’s worden vermeld. Opdrachtgever
heeft de keuze bij het onder 8.2 genoemde gebruikersrecht de verplichte naamsvermelding af te
kopen. In dat geval hoeft de naam van Fotograaf niet bij iedere (al dan niet digitale) verveelvoudiging
te worden vermeld.
Het is Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Fotograaf, niet toegestaan het
gebruiksrecht over te dragen aan derden dan wel sublicenties te verlenen.
Indien in strijd wordt gehandeld met de rechten van Fotograaf, met deze overeenkomst, de algemene
voorwaarden en/of het toepasselijke recht, vervalt ieder recht op gebruik van de foto’s als bedoeld
onder 8.2. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor door Fotograaf geleden schade, waaronder
gemaakte kosten en gederfde inkomsten.

Artikel 9 : AANSPRAKELIJKHEID
9.1

9.2

9.3

Fotograaf is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de Foto’s door Opdrachtgever.
Door acceptatie van deze algemene voorwaarden vrijwaart Opdrachtgever Fotograaf voor (de gevolgen
van) claims van derden, voortvloeiend uit het gebruik van de Foto’s door Opdrachtgever, ongeacht of
hiervoor toestemming door Fotograaf is verleend.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in geval Fotograaf het terrein van
Opdrachtgever betreedt, dan wel het terrein betreedt waarop Fotograaf werkzaamheden moet
uitvoeren, dan wel schade die ontstaat aan zaken van Opdrachtgever, een en ander tenzij er sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid van Fotograaf.
De aansprakelijkheid van Fotograaf is in ieder geval beperkt tot maximaal de hoogte van het
factuurbedrag dan wel het door de verzekeraar van Fotograaf uitgekeerde bedrag.

Artikel 10 : ANNULERING, OPSCHORTING & ONTBINDING
10.1

10.2
10.3

Fotograaf is gerechtigd om, onverminderd wettelijke bevoegdheden, zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst hetzij uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze
geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of garantie
gehouden zal zijn, indien Opdrachtgever enige verplichting uit de met Fotograaf gesloten
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt alsmede indien
ernstige twijfel bestaat of Opdrachtgever in staat is haar contractuele verplichtingen jegens Fotograaf
te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van
Opdrachtgever.
In het geval van een faillissement van Opdrachtgever, heeft Fotograaf het recht het verstrekte
gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden blijft onverkort van toepassing in geval van
ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 : RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN
11.1
11.2

Op alle Overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en werkzaamheden verricht door Fotograaf voor
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding of als gevolg van de Overeenkomst en/of deze
daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de in Nederland
bevoegde rechtbank in het arrondissement van de plaats waar Fotograaf is gevestigd.

