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Algemene voorwaarden Chrissie Sewalt Fotografie 
 
 
Fotoshoots zijn uitsluitend op afspraak te boeken bij je thuis  
of op een locatie naar keuze. Evt. Reiskosten zijn 0.35 ct/km  
vanaf Elst gerekend(eerste 15 km vrij) 
 
 
Bij verhindering graag tot 2 dagen van te voren afbellen. 
 
 
De foto’s zijn binnen 2 weken na de fotoshoot te bekijken via  
een persoonlijke online pagina beveiligd met wachtwoord. 
 
 
Na ontvangst van de betaling zijn de foto’s binnen 14 dagen te  
downloaden via een we transfer link. 
 
De kostprijs wordt gestort op rekeningnummer 160071070 tnv 
Chrissie Sewalt Fotografie, onder vermelding van factuurnummer, 
naam en datum van het huwelijk. 
 
 
Extra foto’s bestellen is mogelijk. 5,- per stuk 
 
 
Het is niet toegestaan om niet gekochte bestanden te 
downloaden/publiceren of voor andere doeleinden te  
gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 
 
 
De afgenomen foto’s mogen niet commercieel(ook niet door derden) 
worden gebruikt zonder toestemming van de fotograaf 
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De fotograaf behoudt het recht de gemaakte foto’s te  
gebruiken voor eigen portfolio zoals: website, social media enz. 
tenzij je voor het vastleggen van de fotoshoot aangeeft dat je dit 
niet wilt. Indien gewenst wordt er van te voren overlegd over welke 
foto’s er in welke vorm gebruikt mogen worden. 
 
 
Het is niet toegestaan om de foto’s van een bewerking te voorzien. 
 
 
Bij het publiceren van de foto’s op internet of drukwerk is een 
naamsvermelding of verwijzing naar de website van de fotograaf 
verplicht. 
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up 
van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens een 
tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de 
foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken 
als back up. 
 
  
De privacy verklaring is van toepassing 
 
https://www.chrissiesewalt.nl/wp-
content/uploads/2018/04/Privacyverklaring.pdf 
 
 
Aanvullend maakt Chrissie Sewalt Fotografie gebruik van de 
voorwaarden van Dupho: 
 
"Op alle rechtsbetrekkingen van [naam fotograaf] zijn de 
Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst 
van deze voorwaarden kunt u vinden via onderstaande link. 
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de 
wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen." 

https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaard
en_augustus_2016.pdf 


