
Algemene Voorwaarden 
 

1. Eens aanvaard door de besteller primeren deze algemene voorwaarden.  Aanvaarding blijkt uit het maken van een 
afspraak bij Claeys & Duerinck BV. 

 
2. Bij het maken van een afspraak voor een fotosessie, betaald u een voorschot als reservering voorafgaand op de 

fotosessie. Bij een huwelijk of ander feest geldt het voorschot enkel als reservering voor het vrijhouden van de dag 
waarop het huwelijk of feest zal plaats vinden. 
 

3. Mocht u door ziekte of door andere omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan kan men 1 x kosteloos 
verplaatsen. De nieuwe datum wordt dan in samenspraak met Claeys & Duerinck bv vastgelegd. 
 

4. De verplaatsing moet ten minste 24 uur voor de fotosessie gemeld worden. Hetzij telefonisch of via email. Zoniet zal 
de volledige fotoshoot worden aangerekend. 
 

5. Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd de handen te ontsmetten. Wij zullen werken met een fppt2 masker, 
zodat u het mondmasker mag afdoen. 
 

6. Wij hebben verschillende achtergronden en verschillende accessoires die jullie mogen gebruiken. Momenteel zijn er 
geen eigen accessoires toegelaten door Covid -19. 
 

7. Na het voorschot voor de reservering van de fotoshoot, kan u cash of via overschrijving het resterend bedrag voor 
aanvang van de fotoshoot betalen. Bij overschrijving vragen wij het betalingsbewijsje mee te brengen, zodat wij 
deze kunnen checken voor aanvang van de fotoshoot. Dit geldt ook bij leveringen aan huis  of ophalingen bij ons. 
 

8.  Cadeaubonnen of vouchers hebben een beperkte inlevertermijn. Wanneer deze termijn is overschreden, kan deze 
niet meer worden ingeruild. Cadeaubonnen of voucher kunnen slechts éénmaal worden gebruikt. 
 

9. Bij een fotosessie krijgen jullie 50 bewerkte beelden van ons. Wensen jullie meer beelden, dan is er een meerkost. U 
krijgt de beelden in hoge resolutie en zonder watermerk via onze website (labo) en via we-transfer. 
 

10. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij Claeys & Duerinck Bv. U mag de foto’s gebruiken voor kaartjes. U mag de 
foto’s op social media (facebook, instagram, twitter,…) plaatsen, enkel met vermelding van de naam Claeys & 
Duerinck BV. De foto’s mogen niet verkocht worden aan derden, bedrijven of magazines. Het is ook niet toegestaan 
om foto’s op het internet te plaatsen die door u bewerkt worden. Alleen de originele foto’s mogen hiervoor gebruikt 
worden. 
 

11. Wij mogen ten alle tijden onze foto’s en films gebruiken voor promotiemateriaal zonder toestemming van de klant. 
Dit kan op onze website, facebook, instagram, beurzen, drukwerk….. Door te kiezen voor een fotoshoot bij ons, gaat 
u hiermee automatisch akkoord. 
 

12. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen die voor, tijdens of na de shoot plaats vinden. 
 

 
Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze voorwaarden niet-afdwingbaar, nietig of strijdig meteen bepaling van 
dwingend recht zou zijn, blijven de andere (delen van) bepalingen onverminderd gelden 


