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Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande:  

Algemene Voorwaarden. 
  
 
Auteursrecht van de foto’s 
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotograaf. 
De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor 
promotie doeleinden op internet zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, social media en andere websites. 
In het geval van drukwerk zoals flyers zal de fotograaf toestemming vragen van de klant. Echter in 
beide gevallen ontvangt de klant hiervoor geen vergoeding of restitutie. 
 
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het 
gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de 
klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. 
 
Het is niet toegestaan voor de klant om ontvangen digitale foto’s op het internet te plaatsen in een 
andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. 
  
Het is niet toegestaan voor de klant om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te 
gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale 
bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf. 
 
Betalingen 
JustJules stuurt na het maken van de afspraak per email een factuur. 
De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald 
wordt. De klant dient de factuur te betalen voor aanvang van de fotosessie ofwel binnen de 
gestelde betalingstermijn.  Om een definitieve afspraak voor een fotosessie vast te leggen 
dient het volledige bedrag van de fotosessie betaald te worden.  
 
Annuleringen 
Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail 5 werkdagen voor aanvang van de fotosessie; 
u krijgt dan 50 % van het factuurbedrag teruggestort. De andere 50% wordt door JustJules 
beschouwd als administratiekosten. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor de fotosessie 
vervalt de terug storting in zijn geheel. 
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Producten 
Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoboekjes enzovoort worden pas besteld bij de 
leverancier na ontvangst van betaling. Indien fotoafdrukken, canvassen of andere 
fotoproducten beschadigd ontvangen worden, dient de klant dit binnen 2 werkdagen 
kenbaar te maken aan de fotograaf. 
 
De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale 
kleurbewerkingen en -correcties.  Daarom zijn er geen of slechts zeer minimale 
kleurverschillen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of 
helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De 
fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de 
kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht 
op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding. 
  
Kadobonnen 
Kadobonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en niet inwisselbaar voor contant 
geld. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van JustJules.  
 

 


