
                       
                    

    Voorwaarden  

         

• De klant gaat akkoord met de eigen stijl van Photo Osenga en kan daar niet op terug komen 
met bijvoorbeeld een andere manier van bewerken.

• Foto's van Photo Osenga blijven eigendom van Photo Osenga (copyright).
• Bij Faces en SplitFace beslist Photo Osenga welke gezichtshelften worden gebruikt en kan 

daar niet op teruggekomen worden. Wel kan je vóór de shoot je voorkeur aangeven. Dit 
moet wel in overleg met de andere personen met wie je op de foto gaat. Dus een linker en 
rechterkant van elk persoon en bij Faces voor iedereen de linker of rechterzijkant van het 
gezicht.

• Photo Osenga is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage, 
echter zal Photo Osenga er alles aan doen de reportage succesvol te laten verlopen.

• Photo Osenga is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade tijdens een 
reportage.

• Photo Osenga levert géén onbewerkte foto's en/of RAW bestanden.
• Photo Osenga maakt zelf een selectie waar de klant uit mag kiezen.
• Na de shoot ontvangt de klant een selectie via sheets met kleine voorbeelden waar de klant 

zijn keuze uit kan maken.
• Foto's worden geleverd in .JPG foto bestanden en digitaal verstuurd
• Thema voor FairyTale Art foto's gaat in overleg met de klant, maar Photo Osenga beslist de 

bewerking en daar kan niet op teruggekomen worden. Voorkeuren duidelijk aangeven vóór 
de shoot plaats vind.

• I.v.m. AVG wordt na de shoot ALTIJD gevraagd aan de klant of Photo Osenga de foto mag 
plaatsen op social media en website. De klant geeft wel of geen toestemming hier voor per 
email.



• Je mag geleverde foto's zelf niet nogmaals bewerken en deze openbaar plaatsen zonder 
toestemming van Photo Osenga.

• Annuleren van een shoot dient binnen 24 uur te worden doorgegeven. Gebeurt dit niet, dan 
kan Photo Osenga hier kosten voor in rekening brengen.
Bij een tweede annulering brengt Photo Osenga 50% van de kosten in rekening.

• Een reportage dient binnen de aangegeven termijn, die op de factuur vermeld staat betaald te
worden via bankoverschrijving of contant na afloop van de reportage.

• Bij uitblijven van de betaling, verplicht Photo Osenga zich er niet van de afgesproken 
bestanden te leveren.

• Offertes, prijsopgaven en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en 
kunnen na verstrijken van de aangegeven termijn gewijzigd/herzien worden.

• Cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar voor een fotoreportage en niet tegen contanten. De 
geldigheidsduur is 1 jaar na uitgifte van de cadeaubon.

• Prijzen zijn incl. BTW, exclusief reiskosten à 0,35 cent vanaf 15 KM vanuit postcode 5623JJ
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