
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N   F O T O G R A F I E 

Ton Lodder, fotograaf… en meer! 

Laatste wijziging 11 maart 2009 

1. “Ton Lodder, fotograaf…” is een geregistreerde handelsnaam van Lodder Beheer BV, gevestigd op Zuidzijde 139-hs te 2977 XE Goudriaan. 

2. Elke deelnemer aan een fotosessie wordt op grond van zijn medewerking daaraan geacht deze Algemene Voorwaarden Fotografie te kennen 

en zich eraan te onderwerpen.  

3. Boeking van een fotosessie in de studio te Goudriaan of op een nader overeen te komen locatie kan zowel per e-mail (info@tonlodder.nl) als 

telefonisch (0183-589030). In beide  gevallen is de boeking pas geldig als de fotograaf deze schriftelijk heeft bevestigd. 

4. Bij de aanmelding moet de te portretteren persoon (ook: “het model”) de volgende gegevens verstrekken: naam, volledig adres, leeftijd, 

(mobiel) telefoonnummer en e-mailadres, benevens de namen en leeftijden van elke eventuele geportretteerde in dezelfde sessie.  

5. De tarieven die voor een fotosessie worden gehanteerd zijn overeenkomstig de tarievenlijst zoals gepubliceerd op http://www.tonlodder.nl op 

het moment van de boeking tenzij anders overeengekomen.  

6. De betaling van verschuldigde bedragen zijn à contant of per bank- of giro-overschrijving. In beide gevallen wordt een factuur overlegd. 

Facturen kunnen geheel of gedeeltelijk worden voldaan met tegoedbonnen of kortingbonnen. Dit is echter alleen mogelijk indien deze vóór het 

opstellen van de factuur worden overlegd. Per opdracht is slechts één bon omwisselbaar. De betaaltermijn is twee weken. 

7. Kortingsbonnen gelden niet (en kunnen dus niet worden ingeleverd) in geval dat gereduceerde actieprijzen gelden of een lagere prijs is 

overeengekomen dan in de tarievenlijst is vermeld.  

8. Bij de prijs van een fotosessie zijn inbegrepen: de sessie, één cd met alle onbewerkte opnamen in gereduceerde dichtheid (720 x 480 pixels), 

één (1) door de fotograaf geselecteerde  en volledig geretoucheerde afdruk op papier (20x28 cm), tenzij anders overeengekomen. Nadrukkelijk 

niet bij de prijs inbegrepen zijn afdrukken op papier, poster of canvas, digitale bestanden in hoge resolutie. 

9. Een afspraak voor een fotosessie wordt geacht definitief te zijn indien een datum hiervoor schriftelijk of mondeling is overeengekomen, deze 

door de fotograaf is bevestigd en door het model igedurende de daaropvolgende 72 uur niet door het model is weersproken. 

10. Een gereserveerde fotosessie kan tot 72 uur voor het geplande aanvangsuur zonder kosten worden opgezegd.  

11. Bij afzegging korter dan 72 uur voor het geplande aanvangsuur is de opdrachtgever € 25,00 annuleringskosten verschuldigd. 

12. Indien het model te laat in de studio of op de locatie verschijnt, heeft de fotograaf het recht de duur van de fotosessie in te korten met 

maximaal de duur van de verlating zonder dat het model recht heeft op vermindering van de overeengekomen prijs.  

13. Indien het model zonder kennisgeving niet verschijnt (“no show, no call”) blijft het model het voor de fotosessie verschuldigde bedrag onder 

alle omstandigheden verschuldigd. Inhalen van de fotosessie is eerst dan mogelijk als de gemiste sessie is voldaan. 

14. De fotograaf heeft het recht de sessie afbreken zonder dat het model recht heeft op reductie van de overeengekomen prijs indien: 

- het model niet of onvoldoende meewerkt aan de totstandkoming van de opnamen; 

- het model of de eventuele begeleider zich bij voortduring luidruchtig, asociaal, onwillig of onbehoorlijk gedraagt; 

- het model of de eventuele begeleider zich gewelddadig gedraagt jegens de fotograaf of diens medewerkers; 

- het model of de eventuele begeleider vernielingen aanricht aan de bezittingen van de fotograaf; 

- de eventuele begeleider zich niet voegt naar de aanwijzingen van de fotograaf.  

15. Een model, jonger dan 14 jaar, moet worden begeleid door een volwassen familielid in de eerste of tweede graad (moeder, vader, grootouder, 

broer of zus) tenzij dat model deel uitmaakt van een groep waarin tenminste een lid volwassen is of door een volwassene wordt begeleid.  

16. Tot de studio worden anderen dan het model en de begeleider niet toegelaten tenzij dit om dringende of praktische reden noodzakelijk is en 

tevoren tussen partijen duidelijk is afgesproken. 

17. Personen die niet worden geportretteerd dienen zich te gedragen als toeschouwers en zich niet met de gang van zaken in woord of gebaar te 

bemoeien en de aanwijzingen van de fotograaf zonder uitstel op te volgen. 

18. In geval van overmacht heeft de fotograaf het recht een fotosessie te annuleren, te verzetten of af te breken. In dit geval mag de nieuwe 

datum door het model worden bepaald. Restitutie is in dat geval niet mogelijk. 

19. Deelname aan een fotosessie vindt op eigen risico plaats. De fotograaf en Lodder Beheer BV zijn niet aansprakelijk voor eventueel (vermeende) 

geleden schade opgelopen tijdens de fotosessie, op de weg naar de locatie of op de terugweg van de locatie. Hieronder vallen: letselschade, 

schade door verlies van kleding/schoeisel en of verlies of diefstal van andere persoonlijke bezittingen tijdens de fotosessie.  

20. Het auteursrecht van de opnamen berust uitsluitend bij de fotograaf. Beide partijen mogen de foto’s gebruiken voor persoonlijke en 

promotionele doeleinden zoals portfolio, presentaties op eigen website, persoonlijke profielen, vakliteratuur en advertenties. (Deze 

opsomming is indicatief, niet limitatief.)  

21. Commercieel gebruik door partijen is alleen toegestaan na wederzijdse toestemming. Bij commercieel gebruik zal voorafgaand 

overeenstemming moeten zijn over de door het model toevallende percentage van de netto opbrengst.  

22. Bij publicatie door het model dient het copyright van de fotograaf expliciet worden vermeld. 

23. Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het samenstellen van montages die afbreuk doen aan 

het oorspronkelijke concept of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het model of de fotograaf kunnen schaden. 

24. De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet 

aan derden verstrekken, tenzij het model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven. 

25. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen domicilie te Gorinchem en verklaren zij 

de kantonrechter aldaar bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen. 


