
De klant gaat bij een reservering automatisch akkoord met  
de algemene voorwaarden van Fotostudio Misabelle. 

 
Algemeen 
 

o Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fotostudio 
Misabelle 

o Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze 
voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en 
voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken. 

o Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotostudio Misabelle 
worden aangepast. 
 

Auteursrechten 

o De auteursrechten van de foto’s liggen bij Fotostudio Misabelle. 
o De foto’s gepubliceerd op www.misabelle.nl zijn enkel bestemd voor de eigenaar, Michelle 

Melissen. Bezoekers van de website hebben geen toestemming foto’s te publiceren, te 
kopiëren, te verveelvoudigen of op andere wijze te gebruiken 

o Uw foto’s worden nooit zonder toestemming openbaar gemaakt door Fotostudio Misabelle. 
De klant geeft Fotostudio Misabelle altijd schriftelijk toestemming om gemaakte foto’s te 
gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en in drukwerk. U krijgt hiervoor geen 
vergoeding.  

 
Annuleringsvoorwaarden 
 

o Een annulering van een fotoshoot moet een week van te voren worden doorgegeven.  
o Bij overmacht, als ziekte of onvoorziene omstandigheden, kan altijd geannuleerd worden. De 

klant kan zelf binnen een week een nieuw moment inplannen voor een fotoshoot. 
o Hoewel Fotostudio Misabelle haar uiterste best doet om gemaakte afspraken na te komen, 

zal om gegronde redenen een afspraak kunnen worden geannuleerd. Er wordt dan zo snel 
mogelijk met de klant gezocht naar een nieuwe datum.  

 

Bestellingen 

o Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord 
gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen in overleg met beide partijen. 

o Er kan geen beroep op Fotostudio Misabelle worden gedaan bij klachten over fotoafdrukken 
of vergrotingen die de klant ergens anders laat afdrukken dan bij Fotostudio Misabelle.  

o Een fotoshoot gemaakt in de studio wordt aansluitend aan de fotoshoot afgerekend. 
Een fotoshoot op locatie, wordt betaald via een factuur. De betaling dient binnen 14 dagen 
na de factuurdatum te worden voldaan. U ontvangt de foto’s nadat de betaling ontvangen is.  

o Fotostudio Misabelle streeft er naar om digitale bestanden uit de fotoreportage tot zes 
maanden na de fotoshoot te bewaren. Na zes maanden kan u fotostudio Misabelle altijd 
berichten om te vragen of de fotoreportage nog in opslag is.  
 
  



 
Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid 
 

o Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 
tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De 
fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te 
leveren. 

o Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een 
nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend 
mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. 

o Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. 
o U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw 

eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het 
woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 

o Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. 
 

 
 
 

 


