Algemene voorwaarden Hip in Beeld
Klant/opdrachtgever: De persoon of personen waarmee de overeenkomst is gesloten, tevens de aanvaarder van de
algemene voorwaarden.
Hip in Beeld: gevestigd aan de Haverhoeve 11 in Vught. De gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdracht: Een door de klant verstrekte opdracht die door Hip in Beeld wordt uitgevoerd.
Algemeen
-

-

De foto’s op www.hipinbeeld.nl zijn alleen bestemt voor de eigenaar van Hip in Beeld. Bezoekers kunnen deze
foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor gebruik. Voor commercieel gebruik kunt u via “contact” contact
opnemen met Hip in Beeld. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
Bij opdrachten kan Hip in Beeld nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten
gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
Bij opdrachten kan Hip in Beeld nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade
veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in een studio.
Hip in Beeld verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot het minimum te beperken.
Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk,
overgemaakt. Kosten die voortkomen uit inhuren van modellen, visagist, reiskosten, worden niet door Hip in
Beeld vergoed.
Portretrecht

1. Tenzij anders is overeengekomen, is Hip in Beeld gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te
gebruiken. Hieronder wordt mede begrepen het gebruik op website, in drukwerk, als advertentie en ander
promotie materiaal.
2. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade
berokkenen aan hun identiteit kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. Hip in Beeld zal
deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
3. De klant mag zijn aangekochte foto of ontwerp, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto of het ontwerp
voor bestemd is, tenzij anders met Hip in Beeld is overeengekomen of de foto/ontwerp rechtenvrij is
aangekocht.
4. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor bronvermelding, op of nabij de foto of
ontwerp. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
5. Doorverkoop of vermeerdering van foto’s of ontwerpen in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Offertes en overeenkomst
1. Alle offertes en voorstellen van Hip in Beeld zijn geheel vrijblijvend. Hieronder wordt verstaan afbeeldingen,
tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie.
2. Offertes zijn gebaseerd op de door de klant juiste verstrekte gegevens.
3. De offerte verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending.
4. De prijzen in de offerte kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden.
Hip in Beeld zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Prijzen
Deze worden aangegeven in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders is overeengekomen. De
prijzen op de website zijn informatief en moeten niet gezien worden als aanbod of offerte.

Opdracht
1. De opdracht komt tot stand wanneer de klant akkoord is met de offerte, dit kan door de offerte ondertekend
terug te sturen of via e-mail te bevestigen.
2. Hip in Beeld is alleen aansprakelijk voor wezenlijke afwijkingen tussen de proefdruk en het uiteindelijke
geproduceerde ontwerp.
3. Zodra de klant schriftelijk akkoord is, wordt het ontwerp in bestelling genomen.
4. Hip in Beeld is (na het akkoord van de klant) niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het
ontwerp, inclusief taalfouten.
Copyright
1. Hip in Beeld is en blijft eigenaar van alle foto’s en ontwerpen die door Hip in Beeld zijn gemaakt, ontworpen,
bedacht, etc. Hip in Beeld behoudt het digitale origineel.
2. Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop
aan derden betekent vermeerdering, dit is verboden.
Website
Ondanks de uiterste zorg die Hip in Beeld aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed,
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Hip in Beeld behoud
zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Betaling
1. De klant is bij het ontwerp gehouden aan Hip in Beeld het totale factuurbedrag te betalen vóór het ontwerp in
druk gegeven wordt. Hip in Beeld heeft het recht de druk op te schorten tot op het moment dat de klant het
factuurbedrag van Hip In Beeld heeft betaald.
2. De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn, te geschieden op een door Hip in Beeld
opgegeven rekeningnummer.
3. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim. Na aanmaning, waarin de
klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld en betaling uitblijft, is Hip in Beeld gerechtigd de vordering
ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen,
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan Hip in Beeld verschuldigd.
Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwarentegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee
weken na betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Hip in Beeld. Ingediende klachten of bezwaren
schorten de betalingsverplichting niet op.
Wijzigingen van de algemene voorwaarden
Hip in Beeld behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

