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AC-Fotografie Ulft, hierna te noemen als “AC” doet het aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Als de klant AC boekt, betekend dit dat de klant akkoord gaat met de offerte of prijslijst.
Er wordt geen voorshot gevraagd.
De klant kan AC nooit aansprakelijk stellen bij lichamelijke dan wel materiële schades veroorzaakt
door bijvoorbeeld: vallen, uitglijden enz.
Foto’s die gemaakt zijn tijdens de sessie mogen aangewend worden door AC ter promotie. Deze
promotie mag in alle media, mogelijkheden en formaten gebruikt worden. Bijvoorbeeld: website,
facebook, internet, folders, wedstrijden enz.
Voor een sessie bespreekt AC de verwachtingen van de klant. Wanneer een sessie niet loopt zoals de
klant wenst kunt u dit ter plekke aangeven.
AC levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij globale
beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal enige
nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen,
waaronder het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van
tijdelijke aard.
Er zullen naast AC geen andere professionele fotografen of videografen worden ingehuurd zonder
overleg. Overige personen zoals familie mogen wel fotograferen of filmen zonder zich daarbij
hinderlijk op te stellen of poses, settings e.d. van AC “mee” te fotograferen. Mochten deze personen
zich hinderlijk opstellen dan kan AC niet verantwoordelijk worden gesteld als er belangrijke momenten
worden gemist.
AC is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken, die
niet door AC geleverd zijn.
AC behoudt het auteursrecht op de geleverde foto’s. De foto’s mogen derhalve niet zonder
uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
Foto’s mogen niet bewerkt worden.
Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen is niet toegestaan.
Publiceren/openbaar maken van de afbeeldingen op persoonlijke (niet commerciële) website en
facebook is toegestaan.
De aflevering vindt plaats +/- 1 tot 2 weken na de sessie. Dit is mede afhankelijk van de leveranciers.
Levering van bestelde producten geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst,
bestanden of product is ontvangen.
Als de betaling binnen is neemt AC contact met u op en wordt een afspraak gemaakt over de levering.
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