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1. Auteursrechten & Publicaties & Privacyverklaring 
• Privacyverklaring: wanneer ik als fotograaf bij u foto’s neem werk ik met uw 

persoonsgegevens. We hebben immers contact per email, u wordt  
gefotografeerd en ik spreek iets met u af over een fotoshoot. Deze gegevens 
gebruik ik zolang ik met de opdracht voor u bezig ben. Uw gegevens worden 
door mij niet doorgegeven aan andere personen of bedrijven.  
De foto’s op mijn sociale media zijn geplaatst met toestemming van de 
betrokken personen. Mocht u ondanks de zorgvuldige plaatsing een foto van u 
als persoon willen laten verwijderen kunt u mij hierover een berichtje sturen. Ik 
zal de foto dan verwijderen. 

• Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de 
fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit 
van Marinda Stel Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie of 
commerciële doeleinden, neem dan altijd vooraf contact met mij op. 

• Indien u tekst- of beeldmateriaal van Marinda Stel Fotografie wilt gebruiken 
voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met 
Marinda Stel Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 

• Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto 
vermeldt te worden: “Foto: Marinda Stel Fotografie” of “Foto 
http://www.stelfotografie.nl”.  

• Het is niet toegestaan om foto’s te bewerken of bij te snijden door de klant. 
Alleen Marinda Stel Fotografie doet dat. 

 

2. Fotoreportage 
• Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. Marinda Stel 

Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De 
fotoreportage is pas compleet nadat de Marinda Stel Fotografie deze selectie 
heeft gemaakt. Marinda Stel Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te 
beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te 
tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Marinda Stel Fotografie 
niet geschikt zijn om te tonen. 

 

3. Boeken 
• De klant gaat akkoord met deze voorwaarden bij het boeken van een sessie 

bij Marinda Stel Fotografie. 
• Een fotoreportage boeken kan: 

o Via het contactformulier op de site 
o Via Facebook  
o Per e-mail 

• Reiskosten zijn € 0,19 per kilometers voor zover de reisafstand enkele reis 
meer is dan 15 km. 

  

http://www.stelfotografie.nl/
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4. Betalingen & levertijd 
• Foto’s van de reportage zullen binnen 25 werkdagen beschikbaar zijn voor de 

klant. (werkdagen ma-di-wo-do-vr). 
• De klant kan een foto laten afdrukken of digitaal bestand rechtenvrij bestellen. 
• Als het bestand rechtenvrij is staat er geen logo meer op en de klant kan er 

dan mee doen wat hij wil. Dit geldt alleen voor privé gebruik en niet voor aan 
werk gerelateerde doelen zoals reclame enz.  

• Gebruik van foto’s voor reclame doeleinden is alleen toegestaan als afspraken 
zijn gemaakt zoals die bij 1 staan beschreven. 

 

5. Afspraak verzetten 
• Een fotoreportage kan worden verplaats indien er sprake is van overmacht 

zoals bijvoorbeeld ziekte, ernstig letsel of ontzettend slecht weer (windkracht 6 
of hoger) en hagel. Als je een afspraak wilt verzetten, neem dan tijdig contact 
met mij op voor een nieuwe datum. Hiervoor zullen geen kosten worden 
berekend.  

 


	1. Auteursrechten & Publicaties & Privacyverklaring
	2. Fotoreportage
	3. Boeken
	4. Betalingen & levertijd
	5. Afspraak verzetten

