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Algemene voorwaarden 

1        Definities  

1.1        Image by Mira Photography hierna genoemd “de fotograaf”.  

1.2        De klant: De natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde  

       een creatie uit te voeren in zijn naam en opdracht.    

       De klant kan tevens eigen creaties van de fotograaf kopen.  

       De klant kan ook werken van de fotograaf gedurende een vooraf bepaalde periode    

       huren om tentoon te stellen.  

1.3        De opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd wordt. 

 

2        Inroepbaarheid/toepassing 

2.1        De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle   

       andere. Iedere clausule die in strijd is met onze algemene voorwaarden wordt niet aanvaard. 

2.2        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf  

              en de klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 

2.3        De fotograaf behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden zonder verwittiging te  

       wijzigen of aan te vullen. De klant dient steeds op eigen initiatief kennis te nemen van de  

       voorwaarden die op dat ogenblik geldig zijn.  

2.4        Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk  

       schriftelijk is overeengekomen. 

 

3         Reproductierechten/Auteursrechten/Portretrechten 

3.1         Een fotosessie van Image by Mira Photography wordt beschouwd als een artistiek werk.    

        De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.  

        Het gebruik van onze werken is dan ook  onderworpen aan de bepalingen inzake de  

        auteursrechten en  naburige rechten.  Tevens is dit strikt beperkt tot de omschrijving die   

        gegeven is in onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling  

        behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een  

        werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat  

        veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik  

        alleen mogelijk met onze schriftelijke voorafgaandelijke toestemming en de vermelding van  

        onze naam.  

        Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia’s, zowel in analoge als in digitale vorm,   

        blijven onze eigendom. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende  

        verantwoordelijkheid van de gebruiker.  Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige  

        vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld  

        zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.  

3.2        Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de     

       overeengekomen prijs betaald is.  

3.3        Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming  

       overgedragen worden aan derden.  De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor de   

       schending van dat verbod.  

3.4        In geen enkel geval en op geen enkele wijze mag er een nieuw origineel of kopie, van welke  

       aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder voorafgaande  

       schriftelijke toestemming.  

       Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen  en  
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publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s wil gebruiken voor 

commerciële doeleinden wordt er eerst een gepaste vergoeding voor de fotograaf 

afgesproken en betaald.    

3.5        De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren.  De klant    

       verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren en met name de   

       kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze  

       voorafgaande toestemming.  Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van    

       elke reproductie vermeld worden.  Bij gebrek behouden we ons het recht een voor om een   

       schadevergoeding te     eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief.  Bij elk gebruik dat niet was   

       toegestaan hebben wij eveneens recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het      

       SOFAM-tarief.  

              De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of    

              verspreiden van de publicatie een exemplaar te bezorgen.  

3.6        Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle rechten (kabel, audiovisuele     

       exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz) voorbehouden. 

3.7        Bij inbreuken op de bepalingen behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te    

       vorderen, voorzien zoals in het SOFAM-tarief. 

3.8       Alle gemaakte foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden voor persoonlijke, niet –   

      commerciële, promotionele doeleinden, waaronder doch niet uitsluitend website, blog,  

      sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en    

     demonstratiemateriaal.  

3.10     De klant verbindt er zich toe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie. 

3.11     Het is verboden voor de klant om eigen bewerkingen of beeldmanipulaties uit te voeren op de 

             aangeleverde digitale bestanden.  

 

4      Bestelling 

4.1      Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te      

     respecteren.   Onze prijs is berekend op de prijzen van grondstoffen en lonen  op de datum    

     van bestelbon.   Wij behouden ons het recht voor, om bij eventuele stijgingen van één van   

     deze factoren, onze prijzen aan te passen. De klant zal hiervan steeds op de hoogte gebracht   

     worden.   Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.   

 

5      Boeking/Annulering/Uitstel 

5.1      Fotosessies en opdrachten kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een  

     voorschot.   

     De boeking van een fotosessie is definitief na het betalen van een voorschot.  Het bedrag van   

     het voorschot wordt bij de offerte overeengekomen  (30% bij huwelijksreportages – 50% bij     

     andere fotoreportages).  Het voorschot dient betaald te zijn binnen de 7 dagen na reservering.     

     De bestelling van producten is definitief na het betalen van het volledige offertebedrag. 

     Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.  

5.2      Bij annulering van een fotosessie door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend,  

     ongeacht de reden of het tijdstip van annuleren. 

5.3      Bij annulering van een fotosessie worden de reeds gemaakte onkosten in rekening gebracht.   

     Dit kunnen zijn props, locatie huur, vergoeding make-up artiest, …  

5.4      De klant kan zijn boeking (niet van toepassing op huwelijksreportages) éénmalig en zonder    

     betaling van meerkost uitstellen met een maximum van 30 dagen met behoud van de    

     oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke  

     boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op een latere datum).  In  
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     geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen, kan de klant zich niet langer  

     beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden.  De meest recente prijzen en  

     voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.   De klant dient dit uitstel minstens een week  

     voor de datum van de oorspronkelijke boeking te melden aan de fotograaf. 

5.5      Indien er wordt overeengekomen dat er geen voorschot moet betaald worden, zal er bij  

     annulering van de opdracht, een kost van 50% van het offertebedrag aangerekend worden.  

 

6      Aanvaarding en Uitvoering 

6.1      De fotograaf houdt zich het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe 

     informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt. 

6.2      De fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap   

     uitvoeren in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De geleverde prestaties en    

     diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen  

     resultaatsverbintenis.   

6.3      De selectie van de te leveren foto’s en producten is de verantwoordelijkheid van de fotograaf   

     op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet- geleverde  

     fotografische beelden of ruwe bestanden.  

 

7      Betaling 

7.1      De facturen van ‘Image by Mira Photography’ moeten betaald zijn 7 dagen na factuurdatum.    

Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een  

intrest van 10% per jaar. Een aangetekende zending wordt dan verstuurd als ingebrekestelling.    

Voor deze ingebrekestelling wordt een kost van 7.5€ aangerekend.  

 

8      TFP/TFCD sessies 

8.1      De fotograaf beslist zelf of een shoot onder het TFP of TFCD statuut valt.  Time for Picture is   

     een overeenkomst tussen klant en fotograaf, waarbij de klant tijd investeert om te poseren  

     voor de fotograaf en een aantal foto’s van de fotograaf krijgt, zonder vergoeding.   

 

9       Levering en leveringstermijnen 

9.1       Indien er geen leveringstermijn werd afgesproken, verbinden wij ons ertoe om te leveren 

      binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.   

9.2       Indien er een leveringstermijn werd afgesproken, houden we ons aan deze termijnen.  Indien   

      deze met meer dan 7 dagen wordt overschreden, omwille van redenen die uitsluitend aan     

      ons te wijten zijn en op voorwaarde dat de klant geen wijzigingen heeft aangebracht aan de  

      bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om eenmalig de overeengekomen prijs  

      met 10% te verminderen.   

9.3       Indien de klant vraagt om de afgesproken levertijd te verminderen, zal het oorspronkelijke  

      bedrag vermeerderd worden, in functie van de urgentie. Hiervoor zal een op maat gemaakte  

      offerte opgemaakt worden.  

9.4       De fotograaf levert de beelden bewerkt af, rekening houdende met de stijl van de fotograaf.          

      Nabewerkingen hierbuiten kan enkel in overleg met de fotograaf en tevens kunnen hier      

      meerkosten aan verbonden worden.  

9.5       De leveringstermijn van producten is afhankelijk van het bestelde product en van derden.    

9.6       De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling.   

9.7       Voor verzending van bestellingen per post of koerier, zal de fotograaf vooraf de hieraan       

      verbonden kosten aan de klant meedelen.   Bij verzendingen van bestellingen is de fotograaf     

      niet   verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.  
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9.8        De levering heeft steeds plaats op ons adres, behalve andersluidende afspraak.  De    

       fotografische werken worden vervoerd op risico en ten laste van de klant.   

 

10        Aansprakelijkheid 

10.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde  

       beeldschermen, noch voor afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.  

10.2 Bij overmachtsituaties die gegevensverlies tot gevolg hebben (defecte geheugenkaart, defect  

       fototoestel, defect materiaal of datacrash) kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld  

       worden. 

10.3 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die  

       het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of verlies van 

       gegevens.  

10.4 De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade 

       veroorzaakt door het vallen, uitglijden etc . van de klant tijdens de fotosessie.  

10.5 De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies en/of beschadiging van  

       eigendommen van de klant, voor, tijdens of na de fotosessie.  

 

 

11        Privacybeleid 

11.1 Het waarborgen van de privacy van bezoekers van ww.imagebymiraphotography.com  

      is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke  

      informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Zo snapt u precies  

      hoe wij werken. 
 

12        Klachten 

12.1 Klachten moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend   

       worden voorgelegd aan de fotograaf.  Zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.  

 

13        Overmacht 

13.1 Indien de uitvoering van een fotosessie ingevolge overmacht of ziekt van de fotograaf niet of  

       moeilijk te realiseren is, wordt er in gezamenlijk overleg beslist om de sessie uit te stellen    

       ofwel om een andere collega-fotograaf met een gelijkaardige stijl in te schakelen.   Indien de  

       klant met deze aangereikte beslissing niet akkoord kan gaan, wordt het voorschot  

       terugbetaald.  

 

14        Sancties 

14.1 De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het  

       SOFAM- tarief verschuldigd zijn.  

 

15        Territoriale bevoegdheid 

15.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

15.2 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de fotograaf     

       zijn werkplaats heeft. 

15.3 In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de  

       betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2  

       of 4 van het gerechtelijk wetboek.   


