
 
Algemene Voorwaarden 2013 
1. 
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 
Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan 
wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische 
werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager door 
van Scholten Linde fotografie aan de Wederpartij geleverd, waarop een 
Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals 
een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, dvd of cd van Scholten Linde 
fotografie 
  
2. 
Foto's blijven eigendom van van Scholten Linde fotografie. De Wederpartij 
heeft enkel recht op overdracht van het eigendom als dit uitdrukkelijk is 
overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders 
is overeengekomen heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van 
negatieven, bestanden of ander origineel opnamemateriaal evenals 
duplicaten daarvan. De eigendom van de foto's blijft in ieder geval berusten 
bij van Scholten Linde fotografie en geen enkel gebruik van het fotografische 
werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet 
geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke 
overeenkomst met van Scholten Linde fotografie dan ook. 
 
3. 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 
werkdagen na levering schriftelijk aan Scholten Linde fotografie te worden 
meegedeeld. Scholten Linde fotografie heeft het recht binnen redelijke 
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot 
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 
 
4. 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het 
verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de 
wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim 
of schiet hij op andere wijze in het nakomen van een of meer van zijn 
verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor 
zijn rekening. 
 
5. 
Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als 
een inbreuk op het auteursrecht van Scholten Linde fotografie. Bij inbreuk 
komt Scholten Linde fotografie fotografie, zonder overigens enig recht, 
waaronder begrepen het recht op schadevergoeding te verliezen, een 
vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Scholten Linde 
fotografie gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik met 
een minimum van € 250,- 

 
 



 
 
 
Rubriek B - Opdrachten 
6. 
Scholten Linde fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet 
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen 
technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
 
7. 
In geval van annulering van een opdracht heeft Scholten Linde fotografie 
recht op overeengekomen vergoeding 
verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 
 
Rubriek C – Huwelijks- en/of Studioreportages 
8. 
Met het tekenen van een overeenkomst tot het maken van een 
huwelijksreportage geeft SCholtean Linde fotografie de 
garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd 
aanwezig te zijn en de opdracht binnen de 
grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren. 
 
9. 
Het aantal foto’s per onderdeel, de locatie van buitenopnamen, de houding 
bij poses, de onderwerpen, worden gekozen door Scholten Linde fotografie 
uit de mogelijkheden die in zijn showalbums zijn aangegeven, tenzij de 
Wederpartij uitdrukkelijk anders heeft besteld. 
 
10. 
Het auteursrecht op de foto's berust bij Scholten Linde fotografie. De 
bestanden zijn eigendom van Scholten Linde  fotografie, en worden onder de 
juiste condities gearchiveerd. De gemaakte foto's mogen door Scholten Linde 
fotografie uitsluitend worden getoond als bewijs voor vakwerk in zijn eigen 
studio, in zijn portfolio of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere 
wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uitdrukkelijke 
toestemming van de klant. 
 
11. 
Afrekening van een huwelijksreportage en/of bijbestellingen geschiedt 
uitsluitend bij vooruitbetaling, bij akkoord bestelling album 50% van het 
bedrag en/of bij aflevering. Indien opdracht bij opgave € 500,- aanbetaling 
d.m.v. overmaking op bankrekening of contant. 
Het restant bedrag bij levering. 
 
12. 
Wanneer de Wederpartij de overeenkomst om een of andere redenen opzegt, 
of wanneer een omstandigheid die de Wederpartij aangaat hoe dan ook 
oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt het 
reserveringsbedrag aan Scholten Linde fotografie. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
13. 
Tot 3 jaar na de opnamedatum blijven de negatieven/bestanden in het bezit 
van de fotograaf: na deze periode kunnen de negatieven/hoge bestanden 
afgehaald worden tegen een betaling van € 150,-.(mits deze nog niet zijn 
gekocht) 
 
14.Tijdens fotosessie van jullie trouwdag is het een pre dat alleen het 
bruidspaar en de fotograaf hier aanwezig zijn,bij wijze van uitzondering kan 
met de fotograaf in overleg een derde persoon meegaan. 
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