
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van ID Photos.

2. Fotoreportage
2a. ID Photos zal een fotoreportage maken van je paard (of product/dienst) zoals afgesproken bij
boeking.
2b. Heb je eigen ideeën of wensen, geef deze dan vooraf aan zodat de fotografe kan beoordelen of
het mogelijk c.q. haalbaar is.
2c. ID Photos zal naderhand naar eigen inzicht een selectie maken van de foto’s.

3. Boeking fotoreportage
3a. Je kunt een fotoreportage boeken via het contact formulier op de site of per e-mail.
3b. Bij een boeking ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
3c. Zorg dat je paarden(en) schoon zijn en klaar staan als ID Photos komt.
3d. Bij slechte weersomstandigheden (denk aan regen, storm) kan de fotoreportage
verplaatst worden naar een later tijdstip (eventuele acties vervallen dan niet).
3e. Een annulering dient minimaal 24uur voor de afspraak te worden aangegeven. Bij te laat annuleren
of niet verschijnen kan ID Photos 25% van het totaalbedrag in rekening brengen.
3f. De kosten van de fotoreportage en reiskosten dienen vooraf betaald te worden of op de dag van de
fotoreportage zelf. Gelieve dan voor gepast geld te zorgen. Indien je van een bank overschrijving
gebruik wilt maken dient het bedrag van de fotoreportage en reiskosten ten minste zeven dagen voor de
afgesproken datum op de rekening van ID Photos te staan.
3g. Een cadeaubon van ID Photos kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld
voor geld. Je mag een cadeaubon doorgeven of verkopen aan iemand anders. Geldigheid blijft echter
één jaar na de dag van afgifte.

4. Boeking workshop
4a. Je kunt een fotoreportage boeken via het aanmeld formulier op de site.
4b. Bij een boeking ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
4c. Een annulering dient minimaal 24uur voor de afspraak te worden aangegeven. Bij te laat annuleren
of niet verschijnen kan ID Photos 25% van het totaalbedrag in rekening brengen.
4d. Bij een boeking van een workshop dienen de workshop- en eventuele reiskosten ten minste zeven
dagen voor de afgesproken datum op de rekening van ID Photos te staan. Dit in verband met
reserveringen van locaties en modellen.

5. Betalingen en levertijd nabestellingen
5a. De foto’s worden binnen drie weken na de fotoreportage online gezet. Je ontvangt hiervoor een link
per e-mail. Je kunt hieruit kiezen welke foto’s je wilt laten afdrukken en/of waarvan je een digitaal
bestand wilt kopen.
5b. Nadat de betaling voor nabestelling is ontvangen kunt je  de foto’s en/of digitaal bestand binnen
drie weken per post/mail verwachten.
5c. Van iedere afgedrukte/digitale foto die je koopt, ontvangt je een kleine digitale foto met logo die
op bv social media mag delen.

6. Aansprakelijkheid
6a. Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en jouw
eigendommen.
6b. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor je eigen risico.



7. Auteursrechten en publicaties
7a. Op de foto’s welke gemaakt zijn door ID Photos berusten ten alle tijde de auteursrechten
(auteursrechten uitgelegd). Dat wilt zeggen dat als je een foto voor commerciële doeleinden of
publicaties wilt gebruiken of na wilt laten schilderen/bewerken je hiervoor altijd voorafgaande
schriftelijke toestemming moet vragen aan ID Photos. Hier kunnen kosten aan zijn verbonden.
7b. ID Photos heeft het recht om foto’s van je paard op te nemen in haar portfolio en te gebruiken voor
commerciele doeleinden. Portretrechten gelden niet voor paarden en andere dieren. Indien ID Photos
foto’s wilt gebruiken waar jij persoonlijk op staat zal zij schriftelijk toestemming bij jou aanvragen.
7c. Foto’s gemaakt door ID Photos zijn niet overdraagbaar zo ook niet schriftelijk toestemmingen voor
publicaties e.d.

8. Vragen en suggesties
Voor vragen en suggestie kun je altijd contact op nemen met ID Photos.

ID Photos
www.idphotos.nl | info@idphotos.nl

Ivonka Dopieralski

KvK: 65532139 | Btw: NL001874465B31
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