
Aanvullende voorwaarden bruidsreportages

Juist op de dag van jullie bruiloft is het verstandig om, wat betreft de fotoreportage, het zekere 
voor het onzekere te nemen. Dat geldt ook voor de fotograaf. Daarom zijn er een aantal aanvul-
lende voorwaarden die speciaal gelden voor de fotografie van bruiloften. Deze voorwaarden zijn 
opgesteld door DuPho. 
Je ontvangt deze voorwaarden ruim van te voren van de fotograaf of via e-mail. Wanneer je kiest 
voor een fotoreportage van Beleef je Portret dan geef je daarmee aan dat je deze voorwaarden 
accepteert en bekend bent met de inhoud daarvan. Een soort van bindend contract dus, bedoeld 
om de samenwerking voor beide partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen en misverstanden te 
voorkomen.

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij. Lees deze goed door! 

Wijziging datum
Wanneer jullie, om wat voor reden dan ook, onverhoopt de trouwdatum moeten wijzigen, dan zijn 
jullie verplicht om dat binnen 90 voor de geplande trouwdatum  te laten weten. Mocht dit niet bin-
nen de gestelde termijn lukken dan zijn jullie  jullie de fotograaf 50% van het afgesproken bedrag 
verschuldigd. De fotograaf houdt deze dag namelijk vrij en heeft misschien andere opdrachten 
moeten afzeggen om op deze dag aanwezig te kunnen zijn. 

Annulering
Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we een termijn vast van 90 dagen vóór de trouwdatum, 
waarop zowel de fotograaf als jullie de opdracht nog kunnen afzeggen zonder dat daar kosten 
aan verbonden zijn. Wanneer de opdracht tussen de 90 en 30 dagen vóór de trouwdatum wordt 
afgezegd, dan wordt er 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht. Zeggen jullie de op-
dracht minder dan 15 dagen  vóór de trouwdatum af, dan moeten jullie het afgesproken bedrag in 
zijn geheel aan de fotograaf betalen. 

Ziekte: als de fotograaf ziek wordt of door ander lichamelijk letsel jullie bruiloft niet kan fotogra-
feren, dan zijn de gemaakte kosten voor jullie eigen rekening. Wel moet de fotograaf jullie dit zo 
snel mogelijk laten weten en ook helpen om passende vervanging te zoeken. Die vervanger moet 
dezelfde stijl hebben en de voorwaarden en afspraken die tijdens het kennismakingsgesprek zijn 
gemaakt ook nakomen. Als er geen vervanger gevonden kan worden en de fotograaf de opdracht 
dus niet kan uitvoeren dan krijgen jullie de aanbetaling terug.

Stijl van de reportage
Ondanks de ervaring van de fotograaf en het feit dat deze haar uiterste best zal doen om aan al 
jullie foto-wensen tegemoet te komen, kan het zijn dat dat niet helemaal lukt. Zo kunnen groeps-
foto’s of foto’s van individuen er soms anders uit zien dan je misschien had voorgesteld. Beleef je 



Portret heeft een eigen stijl die voor zichzelf spreekt en die uitgebreid met jullie besproken zal wor-
den tijdens het kennismakingsgesprek. Omdat de fotograaf niet overal tegelijkertijd aanwezig kan 
zijn, kan het ook voorkomen dat je sommige spontane momenten mist in de uiteindelijke selectie. 
De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van bepaalde momenten 
op beeld.
 
Technische problemen
De fotograaf zal er alles aan doen om technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Mochten er toch technische problemen optreden dan is de fotograaf niet aansprakelijk voor de 
eventuele schade en/of gemaakte kosten. Als echt alles mis gaat en er zijn geen foto’s beschikbaar 
dan hoeven jullie niets te betalen.

Overmacht
In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld bij brand, diefstal of een defecte geheugenkaart, kan de 
fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.

Beeldselectie
De uiteindelijke beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt uitgevoerd door de fotograaf. Nadat 
jullie hebben betaald worden de foto’s die niet gebruikt zijn verwijderd. Deze kan je dus niet meer 
opvragen. Tijdens het kennismakingsgesprek maken we samen duidelijke afspraken uit hoeveel 
foto’s de uiteindelijke selectie zal bestaan. 

Akkoord producten
Zijn jullie toch niet helemaal tevreden over de geleverde foto-selectie en willen jullie dat de foto-
graaf wat aanpast? Dan dienen jullie dat binnen 30 dagen aan de fotograaf te laten weten zodat 
deze de kleine veranderingen, voor zover mogelijk en redelijk, nog kan doorvoeren. Hoort de 
fotograaf binnen de termijn van 30 dagen niets van jullie dan gaat deze ervan uit dat de geleverde 
foto’s naar wens zijn. Voor aanpassingen die buiten dit termijn vallen worden kosten in rekening 
gebracht. 
  
Auteursrechten
De fotograaf behoudt alle auteursrechten over de foto’s die gemaakt worden gedurende jullie brui-
loft. Dit houdt in dat jullie de foto’s onbeperkt kunnen gebruiken voor privé doeleinden en dat de 
fotograaf de foto’s mag inzetten voor de zakelijke promotie van Beleef je Portret. De fotograaf mag 
de foto’s bijvoorbeeld gebruiken voor haar portfolio, de website van Beleef je Portret, insturen voor 
fotowedstrijden of op social media kanalen plaatsen.

Betaling
Wanneer jullie kiezen voor een bruiloftsreportage van Beleef je Portret dan spreek je daarmee ook 
af dat jullie een deel van het totaal bedrag alvast betalen. Wanneer de factuur volledig betaald is, 
worden de foto’s geleverd. Wanneer jullie niet betalen dan kunnen de beelden ook niet geleverd 
worden en mogen ze niet worden gebruikt.   
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