Algemene voorwaarden
* Een reportage met enthousiaste fotografe op een locatie naar keuze. Op een
ontspannen en leuke pure manier worden er foto’s gemaakt.
* Factuur met btw
* Foto’s worden via wetransfer verstuurd, wanneer u dit niet wenst kan er ook een dvd
gemaakt worden. Binnen 2 werkweken na de reportage ontvangt u de foto’s (hoge
resolutie). U kiest zelf 10 foto’s of naar wens meer.
* Voor bruiloften en uitvaarten geld een levertijd van minimaal 6 weken.
* Wilt u de foto’s afdrukken? Ik adviseer dit via een erkende drukker te laten afdrukken bv
profotonet of een plaatselijke drukker/fotograaf. Janine Riddy Photography wilt u best
helpen met fotoproducten.
* JanineRiddy Photography is niet verantwoordelijke voor slechte afdrukken.
* Ik ben niet verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten als kindjes bijvoorbeeld niet
lachen of niet willen luisteren.
* Met diverse technieken probeer ik kinderen op een zo’n speels mogelijke wijze op de
foto te krijgen.
* Binnen een straal van 15 km (5467AD) geen kosten daarboven reken ik 0,45cent per km
* Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
* Helaas ben ik genoodzaakt om de reportage in rekening te brengen voor afspraken die
niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd. U kunt uw afspraak altijd kosteloos verzetten.
Jullie datum wordt naar wens gereserveerd, daardoor ben je verzekerd van een plaatsje in
mijn agenda.
Janine Riddy Photography kan uiteraard ook verhinderd raken door ziekte of overmacht
uiteraard wordt er dan gekeken naar een passende oplossing.
* Bij regen kan de reportage kosteloos verplaatst worden. Dit dient wel ruim van tevoren
besproken te worden en we komen samen tot een andere datum. Eventueel een binnen
locatie is altijd bespreekbaar. Een dag voor de reportage neem ik contact met je op om
door te spreken als de weersvoorspellingen erg slecht zijn.
* Ten alle tijden vraag ik toestemming aan de klant voor het plaatsen van de foto’s online
of op mijn Facebookpagina. Wilt u dit liever niet dan worden de foto’s ook niet geplaatst!
* Raw bestanden worden na 6 tot maximaal 12 maanden verwijderd i.v.m. ruimte/ opslag
Janine Riddy Photography. JPEG bestanden worden minimaal 2 jaar bewaard.
* Janine Riddy levert geen onbewerkt beeldmateriaal alle beelden die u ontvangt zijn
voorzien van mijn “sausjes”
* Het is niet toegestaan foto’s te bewerken met filters of bij te snijden.
* Heb je een klacht of vraag Janine Riddy Photography helpt je graag via
info@janineriddy.nl
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