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Bij boeking van een fotosessie ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder 
beschreven.  
 
1. Afspraak voor een Fotosessie  
 
Voorafgaand aan de fotosessie ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraak per e-mail, een 
totaal overzicht van de kosten voor de fotosessie, eventuele extra reiskosten en indien gewenst een 
uitgebreide prijslijst voor de fotoproducten. Bij het soort fotosessie staat aangegeven of er bij de prijs 
fotoproducten (fotoafdrukken op papier, digitale bestanden etc.) zijn inbegrepen of niet.  
Ter bevestiging van een afspraak voor een fotosessie ontvang je een factuur voor een aanbetaling 
van 50% van de totale fotosessiekosten (exclusief fotoproducten), welke binnen 8 dagen na 
factuurdatum dient te worden voldaan.  
Een fotosessie is pas definitief geboekt als de aanbetaling van 50% is ontvangen op onze 
bankrekening.  
Uw wensen met betrekking tot de fotosessie kunt u kenbaar maken in het fotoverlanglijstje dat u 
voorafgaand aan de fotosessie ontvangt.  
Uitzondering hierop zijn de actie foto sessies of fotosessies die kort van  tevoren worden geboekt. 
Hierbij dient het totale sessiebedrag voor aanvang van de sessie te zijn voldaan. 
 
2. Betaling van een Fotosessie  
 
De aanbetaling (of betaling) van de fotosessie dient, vóór de geplande datum, op onze rekening te 
zijn bijgeschreven.  
Voor de overige 50% fotosessiekosten (indien van toepassing) ontvang je een factuur in de eerste 
week, nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden. Deze dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn 
voldaan. De inlogcodes voor het bestellen van de fotoproducten worden pas vrijgegeven na 
ontvangst van de totale fotosessiekosten.  



Voor nabestellingen van fotoproducten (op fotopapier, canvas, acryl, alsmede albums. collages e.d.) 
ontvang je eerst een totaalfactuur. Je dient de factuur goed te controleren op eventuele 
onjuistheden. Onjuistheden moeten binnen 2 werkdagen kenbaar gemaakt worden. Zodra de 
totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten worden besteld en zo spoedig mogelijk worden 
geleverd.  
 
3. Annuleren van een Fotosessie 
  
Annuleren kan uitsluitend via e-mail tot uiterlijk 2 weken van te voren, tegen 50% van de 
fotosessiekosten. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het 
volledige fotosessie bedrag te worden voldaan.  
 
4. Verplaatsen van een Fotosessie naar een andere datum  
 
Verplaatsen van een fotosessie kan uitsluitend via e-mail tot uiterlijk 2 dagen van te voren. Aan het 
eenmalig verplaatsen van een fotosessie binnen de gestelde termijn zijn geen kosten verbonden. In 
bepaalde gevallen is het mogelijk korter van te voren (binnen 48 uur voor de fotosessie), de 
fotosessie te verplaatsen. 
 
5. Fotoproducten  
 
Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, acryl, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de 
leverancier, als de totaalfactuur voor nabestellingen is voldaan. Digitale bestanden worden per stuk 
of veelvoud van 3, 5 of 10 verkocht (geen prijs voor alle bestanden van een fotosessie).  
Cadeaubonnen worden op maat gemaakt (levertijd een week) en worden pas verstuurd na ontvangst 
van betaling.  
Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd, dien je dit binnen 24 uur na 
ontvangst kenbaar te maken aan LiRoJo fotografie.  
LiRoJo fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op 
het beeldscherm van uw computer/laptop/iPad. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd 
beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee LiRoJo fotografie 
werkt), waardoor u de kleuren op uw eigen beeldscherm anders kunt ervaren dan de kleur en/of 
helderheid van de foto’s in werkelijkheid is. Tevens kunnen bepaalde kleuren wel op beeldschermen 
worden weergegeven maar niet op bijvoorbeeld fotopapier (denk aan felle kleuren zoals fel oranje of 
neon kleuren). U hebt in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of 
een andere vergoeding.  
LiRoJo fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit 
van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door jezelf of derden zijn gemaakt.  
 
6. Levertijden fotoproducten  
 
Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. LiRoJo fotografie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn 
ontstaan.  
  



7. Auteursrecht  
 
Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij LiRoJo fotografie 
(Wilma van den Bosch).  
De foto's (en digitale bestanden) zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, let hierbij op de 
Auteurswet. Je koopt niet de rechten van de foto's (ook niet indien de digitale bestanden verkocht 
worden).  
Indien je ervoor kiest zelf foto's op sociale media te plaatsen (zonder LiRoJo fotografie logo), dan 
dient de naam van LiRoJo fotografie, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar 
www.lirojo.nl in de publicatie te worden opgenomen.  
Je kunt LiRoJo fotografie, bij het bevestigen van de afspraak, toestemming geven om de gemaakte 
foto’s te gebruiken voor website, sociale media (facebook), promotie materiaal enz. Mocht je geen 
toestemming willen geven dan dien je dit bij de bevestiging van de afspraak per e-mail te melden. 
Wij zullen de gemaakte foto's dan niet voor deze doeleinden gebruiken.  
Bij aanschaf van foto's heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan 
foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.  
Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking 
en/of uitsnede of andere fotobewerking op sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn) of 
andere websites te plaatsen.  
 
8. Privacy & Persoonsgegevens  
 
LiRoJo fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven 
aan derden. Inlogcodes van de foto’s blijven 2 weken actief (schoolfoto’s een half jaar). De foto’s 
worden na een half jaar enkelvoudig gearchiveerd. 
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