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Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie    

  
 
De kleine lettertjes en tips 

 
* Na de aanbetaling van 25% is de boeking definitief, de faktuur is bijgesloten.  

 
* Omdat ik jullie datum vrijhoud en bij annulering op korte termijn voor de bruiloft deze dag niet meer kan invullen, 
wordt bij annulering binnen 6 weken voor de trouwdatum,  50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 
Wanneer de pre-weddingshoot al plaats heeft gevonden, wordt hiervoor bij annulering van de bruiloft 215,-- Euro 
in rekening gebracht.   
 
*Aangepaste voorwaarden bij verzetten van de bruiloft door Covid-19: wanneer jullie bruiloft verzet moet 
worden door Covid-19, wordt deze in overleg verzet naar een datum, die past in mijn agenda. Wanneer ik 
zelf niet kan, zal ik zorgdragen voor geschikte en gelijkwaardige vervanging voor de fotografie op de dag 
zelf. De contacten, selectie en nabewerking en het album zal door mijzelf uitgevoerd worden. De opdracht 
voor de fotografie van jullie bruiloft blijft hiermee bij Iris Wuijster Fotografie. Aan het verzetten binnen 1 
jaar na jullie oorspronkelijke datum zijn geen extra kosten of boete verbonden. Inflatie door indexering 
wordt begin 2022 bekeken en berekend. Wanneer de bruiloft wordt geannuleerd geldt de normale 
annuleringsregeling.  

 
*Wanneer de bruiloft door Covid-19 verzet wordt naar 2022, dan wordt een extra betaalmoment ingelast. 
Jullie betalen dan rondom de oorspronkelijke trouwdatum een tweede termijn en vlak voor de bruiloft de 
derde en laatste termijn.  
 

 
* Eventuele kosten voor de locatie van de fotoshoot komen voor jullie rekening.  
 
* In geval van nood (ziekte, overmacht, persoonlijke omstandigheden) zorg ik voor spoedige, kundige vervanging. 
Hiervoor zal ik gebruik maken van mijn netwerk.  
 
* De tweede fotograaf is een extra service in het pakket, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
*Het is fijn als de ceremoniemeester (of een andere aan te wijzen persoon) mij waar nodig zou willen assisteren 
op de dag zelf. Graag ontvang ik zijn of haar naam en mobiele nummer. Deze persoon wijst mij bijvoorbeeld 
tijdens de dag op de belangrijke personen en momenten en helpt waar nodig met mijn apparatuur. 
 
* Ik zou het heel fijn vinden als (mijn secondshooter en) ik gedurende mijn werkzaamheden als gast wordt 
meegerekend ten aanzien van de verzorging van eten en drinken. Zoals broodjes tijdens de lunch en voor het 
diner hetzelfde als jullie gasten of een zelf te kiezen maaltijd van de kaart, zou ik heel fijn vinden tijdens zo’n 
intensieve werkdag. Wanneer jullie locatie aangeeft gebruik te maken van zogeheten crewmaatlijden voor 
bijvoorbeeld de fotograaf, dj, bandleden, weddingplanner etc, dan adviseer ik jullie goed na te vragen wat dit 
inhoudt en wat de kosten zijn. Helaas is dit namelijk vaak een heel summiere maaltijd waarvoor ze nog best veel 
in rekening brengen.  

 
* Ik werk met professionele apparatuur en een gekalibreerd scherm en bestel alle producten bij een professioneel 
vaklab, zij en ik staan garant voor de hoogste kwaliteit van deze producten. Ik kan geen garantie op kleur- en 
printkwaliteit geven van afdrukken, albums en wanddecoratie die niet via mij zijn besteld.  
 
* Je hebt enkel gebruiksrecht op de foto's. Dit wil zeggen, dat het niet toegestaan is om de foto's te gebruiken voor 
commerciele doeleinden. Tevens raad ik jullie aan, voor jullie en mijn veiligheid om voor social media uitsluitend 
foto's in webresolutie en met mijn logo te gebruiken. Sowieso dient altijd mijn bedrijfsnaam vermeld te worden bij 
plaatsing op social media.  
 
* De foto’s worden door mij geselecteerd en bewerkt. Deze selectie maak ik op basis van ervaring en kennis. Jullie 
kunnen er van uit gaan dat jullie alle goede foto’s ontvangen. Deze ontvangen jullie in hoge resolutie zonder logo 
en in webresolutie zonder logo. De ruwe onbewerkte bestanden worden nooit verstrekt.   
 
* Ik behoud ten alle tijde het auteursrecht. Dit betekent, dat het niet is toegestaan om foto's zelf te bewerken of 
aan te passen. Indien je een foto anders bewerkt wilt hebben (tav kleur of uitsnede), dan doe ik dit met alle plezier 
voor je. Grote photoshopbewerkingen kunnen in rekening gebracht worden afhankelijk van de vraag en tijd die het 
kost.  
 

www.iriswuijster.nl | info@iriswuijster.nl | 06-83949669 
De Sterkade 19 | 5247 MS Rosmalen 

http://www.iriswuijster.nl/
mailto:info@iriswuijster.nl


 2 

Paraaf voor akkoord: ____________ 
D.d.:_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
* De foto's kunnen door mij gebruikt worden voor promotie of gepubliceerd worden op social media en/of mijn 
website. En ik zou het superleuk vinden als ik enkele dagen na jullie trouwdag een paar foto’s van de sneakpeek 
mag gebruiken voor plaatsing op mijn zakelijke Social Media. Indien jullie hier niet mee akkoord gaan, geef dit dan 
bij boeking aan.  
 
* Digitale bestanden zullen tot maximaal 12 maanden na de bruiloft door mij bewaard blijven. Hierna moet ik 
plaats maken in mijn archief voor nieuwe bestanden en worden de bestanden door mij verwijderd. Ik raad jullie 
ook altijd aan om zelf een goede back up te maken, bijvoorkeur op diverse plekken (bijvoorbeeld ook op de pc van 
een familielid. De niet geselecteerde bestanden worden tot 1 maand na oplevering bewaard en daarna verwijderd. 
RAW bestanden worden nooit gedeeld of geleverd.  
 
*Indien jullie zelf foto’s willen plaatsen op Social Media, dan vind ik dat natuurlijk superleuk. Jullie ontvangen op de 
USB stick een apart mapje met socialmedia bestanden, voor jullie en mijn veiligheid/privacy voorzien van mijn 
logo. Omdat ik al mijn kennis, ervaring en creativiteit als fotograaf in mijn foto’s leg, zijn hier wat regels aan 
verbonden: plaatsing is uitsluitend toegestaan met de originele door mij toegezonden bestanden. Dit wil zeggen, 
dat er geen filters overheen geplaatst mogen worden, de foto’s niet uitgesneden mogen worden en het logo er niet 
afgeknipt mag worden. Door uitsluitend foto’s met logo te plaatsen, voorkom je tevens dat andere bedrijven jullie 
foto’s kunnen gebruiken en deze daardoor niet ongewild overal op het net kunnen verschijnen. Tevens zou ik het 
erg leuk vinden als jullie mijn zakelijke bedrijfsnaam zouden willen taggen. Plaatsing van foto’s door andere 
trouwleveranciers op hun site, social media of voor andere promotionele doeleinden (de locatie, visagist etc) mag 
uitsluitend in overleg met mij plaatsvinden. Kortingsafspraken met andere leveranciers voor gebruik van de foto’s 
zijn niet toegestaan. 
 
Lees ook mijn Privacy Verklaring.  
 
 
 
 
 
 

Voor akkoord: ______________________  
 
D.d.:______________________________ 
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