Algemene Voorwaarden Studio le BB:

Offertes:
Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 2 weken gerekend vanaf de in de offerte vermelde
datum. Indien na 2 weken een reactie uitblijft komt de offerte te vervallen. Na het vervallen van de
offerte kan Studio le BB / Nadeschda Broere niet gehouden worden aan eerder door haar opgestelde
offertes of aanbiedingen.
Opdrachten:
Opdrachten worden door de opdrachtgever / klant schriftelijk of mondeling bevestigd. Als opdrachtgever / klant een schriftelijke bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio le BB
een begin maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal of de inhoud van de offerte als overeen
gekomen gelden of een uurtarief in rekening worden gebracht overeenkomstig met de tijdsduur wat
aan het uitvoeren van de opdracht is besteed.
Opdrachtgever / klant dient zorg te dragen voor het verstrekken van alle benodigde informatie zoals
tekst en beeldmateriaal opdat Studio le BB alle aan haar toegekende opdrachten door haar naar beste
kunnen worden uitgevoerd.
Opdrachtgever / klant kan er op rekenen dat alle verstrekte opdrachten zorgvuldig en binnen in overleg
gestelde deadlines worden uitgevoerd door Studio le BB.
Opdrachtgever / klant mag drie tot vijf correctierondes per ontwerpproces aanhouden. Mocht na
vijf correctierondes blijken dat meer tijd nodig is voor het tot beider tevredenheid realiseren van de
opdracht, dan kan er een meerprijs gerekend worden door Studio le BB.
In geval van overmacht aan de zijde van Studio le BB zal zij, indien noodzakelijk en in overleg met
opdrachtgever / klant, de opdracht overdragen aan capabele collega’s in haar netwerk.
Aansprakelijkheid:
Studio le BB draagt op moment van acceptatie van aangeleverde ontwerpen cq foto’s cq drukbestanden
door opdrachtnemer / klant geen verantwoordelijkheid meer voor achteraf onjuist gebleken informatie.
Eventueel daardoor geleden schade wordt door opdrachtnemer / klant zelf gedragen. Wel kan opdrachtgever / klant nazorg verwachten van Studio le BB in de vorm van goodwill of tegen een meerprijs (in
overleg) voor het verrichten van extra werkzaamheden betreffende de aangeleverde drukbestanden cq
ontwerpen cq foto’s.
Bij opdrachten kan Studio le BB / Nadeschda Broere nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële
dan wel lichamelijke schade veroorzaakt door vallen, uitglijden enz. tijdens een fotosessie op locatie of
in de studio en / of voor schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat
ontstaat.
Studio le BB wijst elke vorm van aansprakelijkheid af in geval van geleden schade door prijswijzigingen
en typefouten welke zich kunnen voordoen bij het opmaken van prijsopgaven.

Betaling:
Studio le BB is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 50% van de overeen
gekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag dient geheel of na overleg in delen
voldaan te worden binnen 14 tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer / klant nog geen (volledige) betaling
is ontvangen, is opdrachtgever / klant in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
rente. (Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van
opdrachtgever / klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.)
Annuleringsvoorwaarden:
Annuleren van opdrachten kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Annulering van fotoreportages dient
maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Is dit niet het geval, dan zal Studio le
BB 30% van de overeengekomen prijsopgave
in rekening brengen aan opdrachtnemer.
Publicatierecht:
Studio le BB behoudt het recht om afbeeldingen van gerealiseerde grafische opdrachten en / of
foto’s te presenteren op haar website of elders ter promotie van haar werk als vormgever / fotograaf.
Dit geldt ook voor alle foto’s die rechtenvrij zijn te gebruiken (eventueel in overeenstemming met de
klant).
Bij gerealiseerde opdrachten ontvangt Studio le BB geschikt beeldmateriaal ter promotie van haar
eigen werk. Of zij wordt door opdrachtnemer / klant in de gelegenheid gesteld om zelf voor publicitaire
doeleinden beeldmateriaal zorg te kunnen dragen.
Bij elke vorm van publicatie is opdrachtgever / klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding
Studio le BB én Nadeschda Broere op of nabij afbeeldingen van grafische of mozaïek ontwerpen en
foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
Copyright, gebruik en licentie:
Studio le BB / Nadeschda Broere is en blijft intellectueel eigenaar van alle ontwerpen en foto’s,
die door haar zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, enz. en op deze of andere sites van of door Studio le
BB / Nadeschda Broere worden getoond.
Studio le BB behoudt de digitale originelen van de door haar gerealiseerde opdrachten en gemaakte
foto’s. Het afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag opdrachtgever / klant de foto geheel
rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is nimmer
toegestaan zonder medeweten en toestemming van Studio le BB / Nadeschda Broere.
Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u contact opnemen met Nadeschda Broere.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio le BB en opdrachtgever / klant is Nederlands recht van
toepassing.
Studio le BB is aangesloten bij Pictoright.

