
	  

Algemene	  voorwaarden	  newbornshoot	  :	  
	  
	  
De	  afspraak:	  	  
	  
De	  afspraak	  word	  per	  e-‐mail	  vastgezet.	  
Mocht	  u	  door	  ziekte	  of	  door	  andere	  omstandigheden	  niet	  kunnen	  komen,	  dan	  kan	  de	  afspraak	  1x	  kosteloos	  verzet	  worden	  naar	  
een	  andere	  datum.	  	  
Bij	  een	  newborn	  sessie	  mag	  dit	  ook	  een	  baby	  daglicht	  sessie	  later	  in	  het	  jaar	  zijn.	  Daarna	  zal	  de	  sessie	  prijs	  volledig	  gehanteerd	  
worden.	  Dit	  is	  ook	  van	  toepassing	  als	  u	  geen	  nieuwe	  afspraak	  maakt	  of	  de	  sessie	  niet	  minimaal	  24	  uur	  van	  tevoren	  afzegt.	  	  
Mocht	  ik	  wegens	  privé	  omstandigheden	  de	  sessie	  moeten	  afzeggen	  dan	  maak	  ik	  zo	  snel	  mogelijk	  met	  u	  een	  nieuwe	  afspraak.	  	  
	  
Betalingen:	  	  
	  
Direct	  na	  de	  sessie	  stuur	  ik	  de	  factuur	  op	  per	  e-‐mail,	  deze	  dient	  binnen	  7	  dagen	  betaald	  te	  worden.	  
Eventueel	  mag	  er	  ook	  contant	  afgerekend	  worden	  na	  de	  fotoshoot.	  
	  
De	  sessie:	  	  
De	  resultaten	  van	  u	  sessie	  zijn	  afhankelijk	  van	  de	  gewilligheid	  van	  u	  kind.	  Het	  kan	  daardoor	  zijn	  dat	  het	  selectie	  aantal	  minder	  is.	  
foto’s.	  Mocht	  wegens	  omstandigheden	  de	  sessie	  echt	  niet	  gelukt	  zijn	  	  
	  (extreem	  huilen	  of	  dergelijke)	  niet	  lukken	  dan	  mag	  u	  eenmalig	  voor	  een	  aanvullende	  afspraak	  terug	  komen.	  Een	  gewonnen	  sessie,	  
mini	  sessie	  word	  slechts	  eenmalig	  uitgevoerd.	  	  
	  
De	  aflevering	  foto’s:	  	  
Ik	  maak	  voor	  u	  een	  selectie	  keuze	  uit	  de	  geschoten	  foto’s.	  Deze	  bewerk	  ik	  professioneel	  na.	  	  
Ik	  bewerk	  kleine	  plekjes,	  puistjes	  en	  krasjes	  op	  het	  gezicht	  van	  u	  kind.	  Een	  navelklem	  of	  kleine	  velletjes	  horen	  bij	  een	  pasgeboren	  
baby	  en	  zullen	  niet	  weg	  gehaald	  worden.	  U	  mag	  via	  een	  privé	  galerij	  zelf	  een	  keuze	  maken.	  U	  krijgt	  de	  gekozen	  foto’s	  in	  hoge	  
resolutie	  zonder	  watermerk	  aangeleverd	  na	  de	  bestelling.	  
Ik	  werk	  met	  een	  gekalibreerd	  scherm,	  het	  kan	  zijn	  dat	  u	  scherm	  andere	  kleuren	  aangeeft	  dan	  mijn	  scherm.	  Mocht	  u	  elders	  
afdrukken	  bestellen,	  dan	  is	  dat	  op	  u	  eigen	  risico.	  	  
	  
Afleveringstijd:	  
	  
Na	  de	  fotoshoot	  ontvangen	  jullie	  binnen	  2	  weken	  een	  online	  galerij	  waarin	  je	  heel	  makkelijk	  je	  foto's	  kan	  uitkiezen	  die	  je	  graag	  wilt	  
bestellen.	  Na	  bestelling	  van	  de	  foto’s	  duurt	  het	  gemiddeld	  een	  aantal	  dagen	  voor	  je	  de	  foto’s	  binnen	  hebt.	  
Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  de	  totale	  levering	  van	  de	  foto's	  ongeveer	  3	  weken	  bedraagt.	  
	  
Auteursrecht	  en	  (copyright	  van	  de	  foto’s):	  	  
	  
Bij	  mij	  is	  het	  gebruikelijk	  dat	  ik	  na	  de	  fotoshoot	  een	  aantal	  foto's	  publiceer	  op	  mijn	  fotografie	  facebook	  pagina,	  
dit	  doe	  ik	  om	  jullie	  een	  sneak	  peak	  te	  geven	  en	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  ik	  fotografeer	  en	  om	  zo	  mijn	  klanten	  op	  de	  hoogte	  te	  houden.	  
Is	  dit	  NIET	  gewenst?	  Dan	  hoor	  ik	  dit	  graag	  vooraf	  aan	  de	  fotoshoot.	  
Het	  auteursrecht	  blijft	  ten	  allen	  tijde	  van	  Jeanine	  Schuil	  Fotografie.	  Bij	  het	  plaatsen	  van	  de	  foto’s	  op	  social	  media	  (zoals	  facebook	  
en	  hyves)	  moet	  daar	  mijn	  naam	  bij	  vermeld	  worden.	  U	  mag	  de	  foto’s	  gebruiken	  voor	  kaartjes.	  	  
U	  mag	  de	  foto	  insturen	  voor	  een	  wedstrijd,	  maar	  met	  naamsvermelding.	  	  
De	  foto’s	  mogen	  niet	  verkocht	  worden	  aan	  een	  bedrijf	  of	  magazine.	  	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  digitale	  bestanden	  op	  internet	  te	  zetten	  die	  door	  u	  bewerkt	  zijn	  (zoals	  het	  veranderen	  van	  kleuren,	  
bijsnijden	  etc..)	  Alleen	  de	  originele	  foto’s	  mogen	  hiervoor	  gebruikt	  worden.	  	  
Ik	  gebruik	  sommige	  foto’s	  voor	  het	  uitbreiden	  van	  mijn	  portfolio	  op	  website,	  blog,	  foto	  facebook	  en	  soms	  voor	  drukwerk	  zoals	  een	  
flyer	  of	  visitekaartjes.	  	  
	  
Cadeaubonnen:	  
	  
Ik	  bied	  enkel	  mijn	  eigen	  gemaakte	  cadeaubonnen	  aan,	  de	  cadeaubonnen	  zijn	  niet	  vatbaar	  voor	  het	  herroepsingsrecht	  en	  kunnen	  
niet	  retour	  gezonden	  worden.	  
Een	  cadeaubon	  heeft	  een	  geldigheidsduur	  van	  12	  maanden,	  kunnen	  we	  de	  shoot	  niet	  plannen	  door	  bijvoorbeeld	  langdurige	  ziekte?	  
Dan	  is	  hij	  uiteraard	  langer	  geldig.	  
	  
Stijl:	  	  
Ik	  heb	  verschillende	  accessoires	  en	  achtergronden	  waar	  u	  uit	  mag	  kiezen	  tijdens	  een	  sessie.	  In	  overleg	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  
gebruik	  te	  maken	  van	  eigen	  spulletjes.	  Mocht	  het	  gebruik	  van	  eigen	  materialen	  buiten	  mijn	  stijl	  vallen,	  dan	  zal	  ik	  hier	  geen	  gebruik	  
van	  maken.	  	  



Bij	  een	  newborn	  sessie	  is	  de	  baby	  altijd	  bloot	  om	  een	  zo	  puur	  mogelijk	  resultaat	  te	  bereiken.	  Ik	  kan	  wel	  werken	  met	  wraps	  en	  
luierbroekjes.	  Ik	  maak	  geen	  foto’s	  in	  eigen	  baby	  kleding.	  	  
Bij	  baby’s	  vanaf	  6	  maanden	  en	  grotere	  kinderen	  geef	  ik	  u	  graag	  een	  kledingadvies	  mee,	  zodat	  u	  kind	  zo	  leuk	  mogelijk	  op	  de	  foto	  
staat	  bij	  de	  gekozen	  achtergronden	  en	  accessoires.	  	  
	  
Rust:	  	  
Tijdens	  de	  sessie	  wil	  ik	  alle	  tijd	  voor	  uw	  kindje	  hebben.	  Ik	  vraag	  u	  daarom	  bij	  een	  fotosessie	  geen	  extra	  familie	  leden	  mee	  te	  
nemen.	  Dit	  om	  de	  rust	  tijdens	  de	  sessie	  te	  bewaren.	  	  
Het	  is	  verstandig	  om	  grote	  broertjes	  en	  zusjes	  elders	  onder	  te	  brengen,	  in	  overleg	  kunnen	  we	  dan	  een	  tijdstip	  afspreken	  om	  foto’s	  
met	  de	  kinderen	  samen	  te	  maken.	  	  
	  
	  
Veiligheid:	  	  
Bij	  een	  sessie	  staat	  veiligheid	  op	  nummer	  1.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  ik	  u	  vraag	  om	  ondersteuning	  bij	  het	  maken	  van	  een	  bepaalde	  pose	  of	  
het	  gebruik	  van	  materialen.	  	  
Ik	  ben	  niet	  aansprakelijk	  voor	  ongevallen.	  	  
Mocht	  u	  of	  u	  kind	  per	  ongeluk	  iets	  stuk	  maken,	  dan	  kunnen	  we	  dit	  oplossen	  met	  u	  aansprakelijkheidsverzekering.	  	  

	  
	  

Ja	  ik	  ga	  akkoord	  met	  de	  voorwaarden	  van	  Jeanine	  Schuil	  fotografie	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


