
 
 
 
Algemene voorwaarden  
 
1. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Claudfoto en de Opdrachtgever. Hieronder 
vallen alle mondelinge afspraken en schriftelijke overeenkomsten. Dit geldt  tot en met de afsluiting van de opdracht en ook na 
het beëindigen van de overeenkomst/opdracht.  
 
2. Offerte 
Offertes van Claudfoto hebben een geldigheidstermijn van 10 dagen.  
 
3. Facturering en vergoeding 
3.1 De factuur heeft een betalingstermijn van 8 dagen.  
3.2 Claudfoto werkt met een aanbetalingsregeling van 50% bij opdrachten boven de € 1.000. 
Indien de aanbetaling niet is voldaan binnen de gestelde termijn, dan vervalt de gereserveerde datum met de daarbij behorende 
overeenkomst.  
3.3 Claudfoto komt met Opdrachtgever een vergoeding overeen voor de opdracht. Meerwerk of onvoorziene noodzakelijke 
kosten worden op nacalculatie gefactureerd aan de Opdrachtgever.  
3.4 Wanneer de Opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.  
 
4. Opdracht 
4.1 Claudfoto heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd, naar eigen technisch 
inzicht en stijl uit te voeren. 
4.2 Extra kosten van tussentijdse veranderingen in de opdracht om welke reden dan ook,  op wens van de Opdrachtgever zullen 
worden doorbelast naar de Opdrachtgever 
4.3 Indien een opdracht wordt geannuleerd, ongeacht per welke termijn en reden, heeft Claudfoto recht op een vergoeding. 
Deze vergoeding bedraagt bij opdrachten boven de € 1.000 de aanbetaling van 50%. Bij kleine opdrachten zal Claudfoto een 
vergoeding naar alle redelijkheid en billijkheid verlangen die gerelateerd is aan de al gedane werkzaamheden en inspanningen.  
4.4 Claudfoto is volledig vrij in de keuze van samenwerkingspartners om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.  
 
5. Klachten 
Niet tevreden?  Claudfoto hoort dit graag zo spoedig mogelijk, het liefst binnen 5 dagen na aflevering van het werk via een 
schriftelijk bericht per email.  
 
6. Auteursrecht 
6.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Claudfoto.  
6.2 Bij inbreuk van auteursrecht komt Claudfoto een vergoeding toe. 
 
7. Licentie 
7.1 Bij exclusieve exploitatie/publicatie dient de naam Claudfoto altijd vermeld te worden.  
7.2 Claudfoto stelt het op prijs om een exemplaar van de publicatie te ontvangen. 
7.3 De Opdrachtgever mag het exploitatierecht en gebruikersrecht zoals afgesproken niet zonder schriftelijke toezegging van 
Claudfoto overdragen aan derden.  
7.4 Ook voor sublicenties geldt dat de Opdrachtgever deze niet mag verlenen aan derden, mits anders schriftelijk is afgesproken.  
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8. Persoonlijkheidsrechten en Naamsvermelding  
8.1 De naam van Claudfoto dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te 
worden vermeld. 
 
9. Aansprakelijkheid en rechten van derden 
9.1  Claudfoto is ten opzichte van de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van 
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, 
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Claudfoto. 
9.2 De aansprakelijkheid van Claudfoto is in elk geval beperkt tot de hoogte van het 
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, 
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 
 
10. Faillissement/surseance 
Zowel Claudfoto als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk 
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Claudfoto het recht de afgegeven  
licentie te beëindigen. 
 
11. Rechts- en forumkeuze 
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden 
beheerst door Nederlands recht, ook indien de opdracht/Opdrachtgever zich in het buitenland bevindt.  
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene 
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Claudfoto en de Wederpartij, zal 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
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