
WEDDING MEMORY Algemene voorwaarden: 
Op deze offerte zijn de standaard voorwaarden van de fotografen federatie van toepassing.  
Deze kunt U vinden op http://www.fotografenfederatie.nl  

Klant gegevens  

Namen:  

Adres:  

Telefoon:  

Trouwdatum: 

Voorwaarden 

Algemeen: 
 
Uw fotograaf voor deze dag is Wouter Keuris. Wouter Keuris staat naast zijn eigen ideeën en creativiteit ook open voor 
de ideeën van de klant en zal deze wensen voor zover mogelijk realiseren. Wouter Keuris Fotografie heeft het recht een 
assistent fotograaf/stagiaire mee nemen tenzij anders afgesproken. Hier zijn voor de klant geen extra kosten aan 
verbonden. Op de foto’s genomen door de assistent/stagiaire gelden dezelfde voorwaarden als op de overige foto’s van 
Wouter Keuris Fotografie. 

Levering:  

 • De klant ontvangt de geselecteerde en na-bewerkte foto’s in hoge resolutie op digitaal medium. 20x30cm  
300dpi JPEG RGB (én op lage resolutie incl watermerk voor gebruik op social-media.) 

 • Alle geselecteerde foto’s worden professioneel na-bewerkt op o.a. kleur, contrast, helderheid, uitsnede.  

 • Foto’s welke beter tot uiting komen in zwart/wit worden zowel in zwart/wit als kleur aangeleverd. Eventueel 
kunnen desgewenst andere beelden zwart/wit na-geleverd worden.  

 • Wouter Keuris Fotografie verricht geen zware photoshop bewerkingen zoals b.v. het aanpassen van 
lichaamsproporties, het vervangen van delen van de foto of verwijderen van objecten in de foto. Indien de klant 
dit wenst dan dient deze dit schriftelijk aan te geven bij het plaatsen van de opdracht. In overleg worden de 
mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten besproken.  

 • De foto’s worden uiterlijk 4 weken na de huwelijksdatum op digitaal medium aangeleverd tenzij anders 
overeengekomen. De eerste digitale opzet voor het trouwalbum wordt geleverd binnen 4 maanden.  

 • Van alle gemaakte foto’s ontvangt de klant een selectie. De selectie wordt gemaakt door Wouter Keuris 
Fotografie.  

 • Klant kan geen aanspraak maken op foto’s die zijn afgevallen en niet geselecteerd zijn.  

 • Klant ontvangt onder geen enkele voorwaarden de digitale (onbewerkte) negatieven.  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Opdracht en betaling:  

 • De klant heeft de mogelijkheid om achteraf extra trouwalbums, ouderalbums, prints en/of canvas doeken bij te 
bestellen. Prijzen hiervan staan echter niet vast en kunnen veranderen.  

 • Indien de klant een of meerdere trouwalbum(s) besteld dan maakt Wouter Keuris Fotografie, na afleveren van 

de foto’s, een 1e album ontwerp en stuurt deze naar klant ter goedkeuring. 

 • Klant heeft het recht om 3x een gratis wijziging door te geven voor het album ontwerp. Hierna zullen uren in 
rekening gebracht worden. 

 • Trouwalbums worden, nadat het album ontwerp is goedgekeurd door de klant, binnen 4 weken  
geleverd (na betaling).  

 • Wouter Keuris Fotografie berekent een aanbetaling van 20% van het totaal bedrag.  

 • De aanbetaling dient binnen 14 dagen na opdrachtbevestiging te worden voldaan  

 • De geboekte huwelijksdatum is pas definitief wanneer de aanbetaling is voldaan.  

 • Het restant bedrag dient te worden voldaan na max 14 dagen na aflevering foto’s  

 • Indien de klant op de huwelijksdag wenst dat er langer gefotografeerd dient te worden, berekend Wouter Keuris 
Fotografie hier zijn standaard uur tarief voor. Extra uren worden berekend per aangebroken uur 

 • Alle in de offerte genoemde prijzen, reistijden (binnenNL) en reiskostenvergoeding zijn inclusief 6 % BTW (bij 
afname van het pakket incl standaard boek) 

Annuleringen:  

 • Indien de klant de opdracht annuleert, zal de aanbetaling niet terug gevorderd kunnen worden. Behalve bij 
ziekte of ernstig voorval binnen eerste en/of tweede graad van familie. Eerst zal er gekeken worden naar een 
nieuwe datum. Wanneer dit niet overeengekomen kan worden, zal de aanbetaling geretourneerd worden. De 
betaling van het resterende bedrag komt te vervallen. De fotograaf is in dit geval niet langer verplicht om de 
overeengekomen diensten en/of producten te leveren. 

 • Indien bij ziekte of ernstig voorval binnen eerste en/of tweede graad van familie, Wouter Keuris niet aanwezig 
kan zijn, wordt zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met de klant besproken welke fotograaf de opdracht 
overneemt. Er dient altijd rekening gehouden te worden met onmacht situaties. Uiteraard wordt de aanbetaling 
terug gestort. 

Planning en locaties:  

 • De klant dient uiterlijk 6 weken (liefst eerder) voor de huwelijksdatum contact op te nemen met Wouter Keuris 
Fotografie voor het vaststellen van de dag-planning en de PreWeddingShoot.  

 • Indien de planning hierna nog wijzigt dan zal de klant de gewijzigde planning doorgeven aan Wouter Keuris 
Fotografie.  

 • De planning bevat de adressen van alle locaties, telefoon nummers van ceremonie meesters en een dag 
planning waar en op welk adres welke activiteit begint & eindigt. 

 • De klant is verantwoordelijk voor de fotolocatie(s) bij zowel mooi als slecht weer. Wouter Keuris Fotografie kan 
indien gewenst hier wel tips voor geven. 

 • Wanneer er verlangt wordt dat Wouter Keuris tot in de avond aanwezig blijft, zal de klant Wouter Keuris in een 
warm en hartig diner moeten voorzien. 
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Copyright:  

 • De klant mag de foto’s onbeperkt (laten) afdrukken voor eigen privé gebruik 

 • De klant mag de foto’s onbeperkt kopiëren voor privé gebruik.  

 • Wouter Keuris Fotografie mag de foto’s (evt in overleg met het bruidspaar welke) gebruiken ter promotie van 
eigen portfolio en advertentie materiaal. Online en print. 

 • Beide partijen mogen de foto’s niet commercieel benutten en/of aan derde verkopen/doorgeven voor 
commerciële doeleinden, zonder toestemming van de wederpartij 

Kwaliteit:  

 • Om de kwaliteit te waarborgen gaat Wouter Keuris Fotografie er van uit dat hij de enige professionele  
fotograaf is die dag. Met name tijdens de ceremonie.  

 • Om de kwaliteit te waarborgen en mislukte foto’s te voorkomen wordt ernstig verzocht tijdens essentiële 
momenten zoals de ceremonie niet door derden te worden geflitst of staand worden gefotografeerd. 

 • Wouter Keuris Fotografie is niet aansprakelijk voor gemiste momenten of mislukte foto’s indien derden zich niet 
houden aan bovenstaand verzoek en bv plotseling voor de camera gaan staan of op een andere manier hinder 
veroorzaken zoals flitsen. 

 • Wouter Keuris Fotografie maakt in zijn stijl van fotografie gebruik van beperkte scherpte diepte. Hierdoor zijn 
bepaalde delen van de foto onscherp om het onderwerp meer kracht te geven. Ook maakt hij af en toe gebruik 
van extreme aan-snijdingen, waardoor hoofden en gezichten soms niet geheel in beeld verschijnen. Bij 
voorbesprekingen zijn deze stijl elementen bezichtigd en besproken. Achteraf kan daar geen bezwaar meer 
over worden ingediend. 

Overig:  

 • Wouter Keuris Fotografie neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat foto’s voor aflevering verloren 
gaan. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan krijgt klant het al betaalde bedrag terug. Wouter Keuris 
fotografie is niet aansprakelijk voor enige vervolg schade(s).  

 • De uitgeleverde .jpg bestanden blijven tot in den eeuwigheid na huwelijksdatum bewaard. Onmacht situaties in 
acht genomen, dient men altijd zelf voor back-ups te zorgen.  

 • De digitale negatieven (RAW) blijven tot 1 jaar na huwelijksdatum bewaard of totdat de jpegs en het boek zijn 
afgeleverd. 

Datum van ondertekening:

Handtekening Klant:                                                                           Handtekening Fotograaf:  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