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Artikel 1 Algemeen 
1.1 UwProductfotograaf V.O.F. , is de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid 
worden met: “wij” en “ons”. 
1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of 
natuurlijke persoon tot wie wij onze aanbieding richten 
en/of met wie wij een overeenkomst aangaan. 
1.3 Onder “diensten” en “werkzaamheden” wordt verstaan 
alle diensten en werkzaamheden die met toepassing van 
deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever 
worden geleverd c.q. voor de Opdrachtgever worden 
uitgevoerd, alsmede adviezen en/of het leveren van 
producten. 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al 
onze aanbiedingen, overeenkomsten met, 
rechtshandelingen door, leveringen door en 
werkzaamheden verricht door ons, waaronder mede 
begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen. 
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene 
voorwaarden binden ons slechts indien dit schriftelijk zijn 
overeengekomen. 
2.3 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene 
voorwaarden en of andere voorwaarden, worden door ons 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Artikel 3 Aanbod 
3.1 Al onze schriftelijke aanbiedingen hebben een 
geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze termijn is een 
aanbieding vervallen. Overige aanbiedingen zijn 
vrijblijvend. 
3.2 Na de aanbiedingen vóór aanvaarding gemaakte 
aanvullende afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, 
hetzij mondeling hetzij schriftelijk door ons gedaan, 
houden een nieuwe aanbieding in. 
Artikel 4 Totstandkoming 
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij 
aan de Opdrachtgever onze aanvaarding van de opdracht 
versturen, dan wel indien wij met de uitvoering van de 
opdracht zijn begonnen, of op het moment dat de 
Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met onze 
schriftelijke aanbieding, offerte. 
4.2 Als, na het maken van proefopnames, blijkt dat wij de opdracht 
niet uit kunnen voeren, behouden wij het recht om de opdracht terug 
te geven. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld  worden voor 
eventuele vertraging/schade die de opdrachtgever hierdoor oploopt. 
 4.3 Latere gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en of 
toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan 
namens ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of 
andere tussenpersonen zijn niet bindend, tenzij deze door 
ons en de Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 
Artikel 5 Prijs 
5.1 Alle door ons gedane prijsopgaven en tarieven worden 
gedaan onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald. 
5.2 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden 
exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of 
levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende 
overheidslasten en/of lasten van derden, behoudens voor 
zover schriftelijk anders overeengekomen. 
5.3 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op 
de uitvoering van de overeenkomst door ons onder 
normale omstandigheden en gedurende normale 
werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
5.4 Wij zijn in alle gevallen gerechtigd overeengekomen 
prijzen en tarieven (waaronder periodiek vervallende 
bedragen) door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan te passen voor prestaties die, volgens de 
overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat 
tenminste drie maanden na de datum van deze 
kennisgeving ligt. Indien Opdrachtgever niet akkoord 
wenst te gaan met de door leverancier kenbaar gemaakte 
aanpassingen van prijzen en tarieven, is Opdrachtgever 
gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde 
kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen 
tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de 
aanpassing in werking zou treden. 
5.5 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen, kan het door ons verrichte meerwerk 
afzonderlijk in rekening worden gebracht, zodra het 
daarvoor in rekening te brengen bedrag bekend is. 

5.6 Meerkosten als gevolg van wijziging van de overeenkomst 
op verzoek van de Opdrachtgever zijn voor rekening van 
de Opdrachtgever. 
5.7 Kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is 
gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te 
maken en of in geval zich omstandigheden voordoen die 
toe te rekenen zijn aan de Opdrachtgever ten gevolge 
waarvan voor ons kosten zijn ontstaan, worden door ons 
in rekening gebracht en Opdrachtgever is gehouden deze 
kosten aan ons te betalen. 
Artikel 6 Uitvoering opdracht 
6.1 Wij verrichten onze werkzaamheden ten behoeve van 
Opdrachtgever naar beste vermogen. 
6.2 Wij mogen, indien en voor zover wij het om welke 
redenen dan ook noodzakelijk achten, in het kader van 
voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden derden 
inschakelen. 
6.3 In geval de Opdrachtgever gegevens verstrekt op basis 
waarvan wij een opdracht uitvoeren, staat de 
Opdrachtgever in voor de juistheid van de gegevens. 
6.4 De in onze aanbiedingen en offertes in het vooruitzicht 
gestelde termijnen waarbinnen wij onze werkzaamheden 
dienen te hebben verricht, zijn slechts bij benadering 
opgegeven en kunnen nimmer als fatale termijn worden 
beschouwd, zodat Opdrachtgever bij overschrijding van 
deze termijnen geen recht op schadevergoeding heeft, 
noch aanspraak kan maken op gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomt, één en ander tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.5 Indien wij door niet-toerekenbare tekortkomingen 
verhinderd zijn tijdig dan wel op de overeengekomen 
wijze onze werkzaamheden te verrichten, hebben wij het 
recht de overeengekomen termijn te verlengen, dan wel 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
6.6 Als niet-toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt 
omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke 
van dienaard zijn, dat naleving van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van 
ons kan worden gevraagd zoals onder andere: niet volledige 
en/of vertraagde levering en/of dienstverlening 
door onze toeleveranciers (waaronder die van 
energiebedrijven, telecommunicatiebedrijven en 
leveranciers), maatregelen van Nederlandse of 
buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de 
overeenkomst bezwaarlijk of kostbaarder maken dan bij 
het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, 
werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, verkeersstoringen, 
verlies of beschadigingen bij het transport, brand, diefstal 
en voorts alle andere oorzaken buiten onze wil en/of 
toedoen ontstaan. 
Artikel 7 Betaling 
7.1 Facturering vindt achteraf plaats volgens de 
overeengekomen tarieven. Betaling dient te geschieden 
binnen 30 dagen na factuurdatum. 
7.2 Verrekening door Opdrachtgever met enige vordering op 
ons is uitgesloten, tenzij wij schriftelijk aan Opdrachtgever 
bevestigen daarmee in te stemmen. 
7.3 Indien betaling op de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde (verval-)datum niet heeft plaatsgevonden, is 
Opdrachtgever zonder dat enige sommatie of 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim en hebben wij het 
recht om Opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente 
van 1,5% per maand in rekening te brengen en bovendien 
alle voor de inning van de vordering daadwerkelijk 
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
(conform de door ons overlegde facturen van 
deurwaarders, advocaten en dergelijke) één en ander 
vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. 
7.4 Betaling strekt eerst in mindering op de 
buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de 
verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien 
Opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt 
een betaling - met inachtneming van het bepaalde in de 
vorige zin - eerst in mindering op de oudste factuur en 
vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort. 
7.5 Totdat algehele betaling van onze facturen heeft 
plaatsgevonden zijn wij gerechtigd om van Opdrachtgever 
zekerheidstelling (in de vorm van een bankgarantie of 
anderszins) te verlangen als waarborg voor de nakoming 
van diens verbintenissen. 
7.6 Facturering van meerwerk geschiedt zodra dit meerwerk 
is voltooid. Wij zijn gerechtigd een gedeelte van het 
meerwerk in rekening te brengen, indien het betreffende 
gedeelte is voltooid. 
 



Artikel 8 Reclamatie 
8.1 De Opdrachtgever is gehouden de resultaten van de 
uitvoering van de opdracht, zodra deze door hem zijn 
ontvangen of ter kennis zijn gebracht, te controleren en 
vast te stellen of de uitgevoerde werkzaamheden in 
overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd. 
8.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de 
resultaten van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, 
als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen tien 
werkdagen na ontvangst van de resultaten of factuur 
schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige 
opgave van de gebreken waarop de reclamatie betrekking 
heeft. 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade 
van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, 
voortvloeiende uit, of in verband staande met de door ons 
(of door ons ingeschakelde derden) geleverde diensten 
c.q. verrichtte werkzaamheden, tenzij een dergelijke 
schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. 
9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. 
Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en 
verlies van door de Opdrachtgever of ten behoeve van de 
Opdrachtgever aangeleverde gegevens ten behoeve van 
de uitvoering van de overeenkomst. 
9.3 Indien en voor zover in rechte mocht komen vast te staan 
dat wij jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn op welke 
grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde 
beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de door ons 
(en ons ingeschakelde derden) verrichte werkzaamheden 
en geleverde diensten waarmee de aansprakelijkheid 
verband houdt. Voorwaarde voor het ontstaan van enig 
recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever 
de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan 
schriftelijk meldt. 
9.4 Opdrachtgever is verplicht ons te dezer zake te vrijwaren 
en vrijwaart ons hierbij tegen aanspraken van derden van 
welke aard en uit welke hoofde dan ook. 
9.5 Producten, aangeleverd door de opdrachtgever, zijn verzekerd 
tegen inkoopwaarde. De maximale waarde van de door ons 
aangenomen producten zal in totaal niet meer bedragen dan 5.000 
euro tenzij anders overeengekomen. Hier zal dan een aanvullende 
verzekering op van toepassing zijn welke voor rekening komt van de 
opdrachtgever. Alvorens de producten in ontvangst te nemen worden 
het aantal items gedocumenteerd, geteld en dienen beide partijen 
hiervoor te tekenen. 
Artikel 10 Opschorting, beëindiging en ontbinding 
10.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie op te schorten, hetzij de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien 
de Opdrachtgever niet aan al haar, verplichtingen voldoet, 
dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst ons ter 
kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven 
te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet 
zal nakomen. 
10.2 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is 
aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed 
zakelijk overleg en onder opgave van redenen door 
schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen 
partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is 
overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke 
termijn in acht te worden genomen. 
10.3 Wij kunnen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
beëindigen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist 
in het geval dat: 
a: Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard of hem (voorlopige) surséance van betaling 
wordt verleend; 
b: Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders 
dan ten behoeve van fusie van ondernemingen; 
c: Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet 
aan enige betalingsverplichting. 
10.4 Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts in geval van 
aan ons toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van 
de overeenkomst ontbinden. Ontbinding geschiedt slechts 
na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke 
schriftelijke ingebrekestelling, waarbij ons een redelijke 
termijn gesteld wordt voor zuivering van de 
tekortkomingen. De ontbinding betreft uitsluitend het 
gedeelte dat nog niet is uitgevoerd. Vóór ontbinding 
gefactureerde bedragen, betrekking hebbende op reeds 
ter uitvoering van de overeenkomst verrichte 
werkzaamheden of geleverde zaken worden op het 
moment van ontbinding direct opeisbaar. 
 

Artikel11 Intellectuele eigendomsrechten/geheimhouding 
11.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens ons om alle aan ons 
of onze toeleveranciers of andere derden toekomende 
auteurs- en/of, licentierechten en alle in ruimste zin 
daarmee verwante rechten te respecteren. 
11.2 Opdrachtgever dient zich zowel in de precontractuele 
fase, gedurende de overeenkomst als na afloop van de 
overeenkomst, te onthouden van het doen van mededelingen  
of het op enigerlei andere wijze verschaffen van informatie aan 
derden, omtrent de door ons gehanteerde werkwijze en door ons 
verstrekte gegevens, alles in de meest ruime zin van het woord. 
11.3 Opdrachtgever wordt, na oplevering en betaling, gedeeld 
eigenaar van het aangeleverde beeldmateriaal. Beide partijen kunnen 
opgeleverde beelden vrij gebruiken naar eigen goeddunken. Het is 
toegestaan om geleverd beeldmateriaal door te verkopen aan derden 
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij behouden 
tevens het recht om beeldmateriaal te gebruiken voor eigen 
promotionele doeleinden, bijvoorbeeld voor wensite/brochure. 
Artikel 12 Privacy 
12.1 Indien Opdrachtgever aan ons persoonsgegevens verstrekt,  
of indien ten behoeve van de Opdrachtgever aan ons 
persoonsgegevens worden verstrekt, dan staat de Opdrachtgever  
er voorin dat deze door ons mogen worden verwerkt in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst. Wat in elk geval inhoudt dat aan 
alle verplichtingen op basis van de geldende (privacy)wetgeving is 
voldaan. Voor zover het voldoen aan die verplichtingen door ons 
bepaalde handelingen moeten worden gedaan, zal Opdrachtgever 
gerichte instructies geven over de aard en uitvoering ervan. 
12.2 Opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van alle aanspraken 
van derden met betrekking tot de verwerking van door 
Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde gegevens. 
12.3 Wij verklaren de door Opdrachtgever of de ten behoeve 
van de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens 
uitsluitend te zullen gebruiken voor de uitvoering van de 
opdracht, zoals vastgelegd in de overeenkomst. De aan 
ons verleende bevoegdheden zullen niet aan derden 
worden overgedragen, Het voorgaande verhindert niet de 
inschakeling van derden. 
12.4 Wij verbinden ons alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te treffen om tegenover derden 
geheimhouding van de door Opdrachtgever of ten 
behoeve van de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
gegevens in acht te nemen en te beveiligen. 
Artikel 13 Overige bepalingen 
13.1 Wij houden alle gegevens en up-dates betreffende de 
uitgevoerde werkzaamheden tot maximaal twee maanden 
na afloop van de overeenkomst ter beschikking van 
Opdrachtgever. 
13.2 Wij zijn gerechtigd overeenkomsten over te dragen aan 
derden en zullen in geval van overdracht Opdrachtgever 
hierover informeren. 
Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht 
14.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands 
recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en 
overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
‘s Gravenhage. 
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