Algemene voorwaarden

•

Alle fotogra e, door Carofoto gemaakt, kan door carofoto worden
gebruikt op social media en website.
Carofoto heeft het recht om foto’s te publiceren voor persoonlijke,
promotionele doeleinden. Ook als het gaat over publicaties,
fotowedstrijden of tentoonstellingen. Dit in de vorm van prints of op
het internet.

•

Beelden van Carofoto mag enkel op sociale media gedeeld worden,
indien daarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de speciaal daarvoor
bewerkte digitale bestanden voorzien van logo, welke niet mag
worden verwijderd. Deze bestanden dienen tevens via vaste pc op
Facebook geplaatst te worden en niet via smart- of iPhone! Dit om
alle kwaliteit van de fotogra e te bewaren...

•

Carofoto heeft een eigen bewerkingsstijl. Elke aanpassing,
bewerking, uitsnede, toevoeging van letters of andere versiering ...
op de foto’s door anderen dan de fotografe zelf, is ten strengste
verboden
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Het werk van Carofoto is onderhevig aan auteursrechten, wat inhoudt
dat alle foto’s steeds eigendom blijven van de fotografe en alle
gebruik voor commerciële doeleinden eerst dient aangevraagd of
vergoed te worden. Indien dit niet gebeurt, worden gerechtelijke
stappen ondernomen.
media
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Fotogra ewerk

Boekingen van fotoshoot

•

Locatie’s kunnen gekozen worden in samenspraak met de fotografe.
Zij heeft echter het laatste woord en beslist uiteindelijk of dit binnen
haar stijl ligt en/of haalbaar is.

•

Ten laatste 1 week na de datum van shoot wordt er 1 preview
getoond en de beste beelden. Let op deze beelden zijn nog niet in de
huisstijl bewerkt. Nadat U de beelden gekozen hebt naargelang uw
gekozen pakket worden deze binnen 14 dagen uw digitaal bezorgd
via WE transfer.

•

De galerij dient louter ter bezichtiging van de gemaakte selectie. De
foto’s binnen deze galerij mogen noch gedownload, noch gedeeld
worden op sociale media.

•

Carofoto mag een fotoshoot annuleren indien de opdrachtgever niet
voldoet aan de vooraf gemaakte afspraken of voorbereiding.

•

De betaling van de shoot dient te geschieden via pay coniq of cash na
de shoot of via overschrijving op het rekeningnummer van Carofoto
2 dagen voor de shoot. Eventuele bijbestelling worden achteraf
aangerekend.

 


Carofoto is gekend om haar eigen fotogra estijl. Indien een shoot
geboekt wordt, wil dat zeggen dat de opdrachtgever hiermee instemt.
Bewerkingsstijl wordt bij elke shoot steeds door Carofoto zelf
bepaald en kan niet “op maat” van de opdrachtgever, tenzij vooraf
besproken.
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Carofoto heeft het recht om bij ziekte of ongunstige
(weers)omstandigheden de shoot uit te annuleren en te verplaatsen.
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Betalingen, prijzen en ( na )bestellinge

•

Het vragen naar de prijslijst of offerte is volledig vrijblijvend.

•

Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

•

Prijsveranderingen zijn van toepassing op alle boekingen en
nabestellingen die worden geplaatst na de wijziging.

•

Elke aankoop is bindend. De bestelling wordt pas klaargemaakt of
doorgevoerd na goedkeuring én betaling van het volledige bedrag
door de opdrachtgever.

•

Carofoto is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per
post.

•

Carofoto is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s zijn
afgedrukt door of bij derde partijen.

•

Carofoto is niet verantwoordelijk voor vertraging bij leveringen.
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De prijzen van toepassing zijn deze op de website of deze vermeld
op de bezorgde prijslijst of offerte.
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