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Algemene voorwaarden 
 
Naam:   BTF-Fotografie 
Website:  http://www.btf-fotografie.nl 
Contactgegevens: info@btf-fotografie.nl 
 
Artikel 1 Definities 
 

1. Aw: Auteurswet 1912 
2. Foto’s: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere 

werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde foto’s op één lijn kunnen worden 
gesteld. 

3. Fotograaf / BTF-Fotografie: de gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW. 
4. Klant: de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW. 
5. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 

Aw. 
 
Artikel 2 Betalingen 
 

1. Bij eventuele onjuistheden in de factuur dient de klant binnen 7 dagen, doch zo spoedig 
mogelijk, contact op te nemen met BTF-Fotografie. 

2. De klant dient de factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen te voldoen op het op 
de factuur vermelde rekeningnummer.  

 
Artikel 3 Fotosessies 
 

1. Een afspraak voor een fotosessie is pas definitief zodra het volledige bedrag van de 
factuur is voldaan. 

2. In geval van annulering van de afspraak voor een fotosessie door de klant heeft de klant 
in beginsel geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. 

3. BTF-Fotografie kan van lid 2 afwijken, dit ter beoordeling van BTF-Fotografie. 
4. In overleg tussen de klant en de fotograaf kan er tot 7 dagen voor de eigenlijke datum 

van de fotosessie eenmalig naar een andere datum gezocht worden indien de klant op 
de geplande datum plotseling verhinderd is. 

 
Artikel 4 Fotoproducten 
 

1. Fotoproducten worden pas besteld / gemaakt bij de leverancier nadat het volledige 
bedrag van de factuur is voldaan. 

2. Na het maken van een bestelling voor een of meerdere fotoproducten kunnen geen 
wijzigingen meer worden aangebracht aan de bestelling. 

3. Fotoproducten kunnen niet geruild of geannuleerd worden, tevens wordt er geen geld 
teruggegeven. 

4. Bestellingen via Werkaandemuur.nl lopen in zijn geheel via Werkaandemuur.nl en BTF-
Fotografie heeft hier geen invloed op. 

 
Artikel 5 Auteursrecht 
 

1. Het auteursrecht dat op alle foto’s berust is te allen tijde in handen van BTF-Fotografie. 
2. Foto’s mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

BTF-Fotografie voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
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3. Gebruik van foto’s op niet-commerciële websites (zoals persoonlijke blogs of social 
media (uitgezonderd bedrijfspagina's)) is  toegestaan mits de bron wordt vermeld: 
“Foto’s: Bas Linssen – BTF-Fotografie”. 

4. BTF-Fotografie zal voorafgaande aan de fotosessie toestemming vragen om de 
gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele en zakelijke doeleinden op internet 
(zoals website, social media, nieuwsbrief enz.) en in gratis en betaald drukwerk (zoals 
flyers, expositie, boek enz.).  

5. BTF-Fotografie zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een ander bedrijf of 
toestemming geven om deze op enige wijze door derden te gebruiken zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant. 

6. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden of afdrukken  opstuurt naar 
fotowedstrijden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
BTF-Fotografie. 

 
Artikel 6 Privacy 
 

1. BTF-Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft altijd vertrouwelijk 
wordt behandeld. 

2. BTF-Fotografie zal persoonlijke gegevens nooit openbaar maken of beschikking stellen 
aan derden behoudens wettelijke voorschriften. 

 
 
 

 


