
VOORWAARDEN RENKE FOTOGRAFIE

DEFINITIES
• Opdrachtnemer: Renke Fotografie, hierna te noemen 
‘Renke’.
• Opdrachtgever: De wederpartij van Renke, hierna te 
noemen ‘de klant’.
• Opdracht: Het product of de dienst die de klant 
afneemt bij Renke.
• Annuleren: Het beëindigen of ontbinden van de 
opdracht.
• Schriftelijk: Communicatie per e-mail.
• Drukwerk: Producten die Renke voor de klant bij een 
externe partij bestelt, zoals fotoboeken, foto-afdrukken, 
kaarten en reclamemateriaal.
• Ontwerpen: Producten die Renke digitaal opmaakt en 
aanvullend voor de klant laat drukken.

COPYRIGHT EN AUTEURSRECHT
Foto’s en ontwerpen (een werk) die de klant afneemt bij 
Renke vallen onder het auteursrecht. Tenzij schriftelijk 
overeengekomen mag dit werk niet gebruikt worden 
voor (foto)wedstrijden, gekopieerd worden naar derden, 
verkocht, aangepast, geld aan verdiend of commercieel 
gebruikt worden om welke reden dan ook.
Met het kopen en betalen van de foto’s heeft de klant 
niet het auteursrecht verkregen. Alleen in privé-sfeer is 
de klant vrij de gekochte foto’s te gebruiken zoals hij dat 
wil. Bij elke foto-opdracht levert Renke een extra versie 
van de foto’s speciaal voor online gebruik, zoals social 
media. Deze foto’s zijn voorzien van een watermerk.
Neem bij twijfel contact op.
In de tarieven voor reclamemateriaal is het recht van 
commercieel gebruik door de klant opgenomen. Dit ten 
behoeve van zijn of haar eigen bedrijf. Ontwerpen vallen 
onder de auteurswet en mogen o.a. niet doorverkocht 
worden aan derden. Het gebruik van de ontwerpen 
wordt in een licentie vastgelegd.

1 OFFERTE EN RESERVEREN
1.1 Offerte - trouwreportage
Na het tekenen van de offerte is de dag en zijn de tijden 
voor de trouwreportage gereserveerd, hiermee is de 
opdracht definitief. Voor extra kosten zie 1.3 en 11.

1.2 Offerte - ontwerpen en drukwerk
Met het tekenen van de offerte is de klant akkoord met 
het prijsvoorstel voor de genoemde producten en/of 
diensten in de offerte. Voor extra kosten zie 1.3, 11.1 
en 11.2

1.3 Offerte - extra kosten
Indien de klant extra diensten of producten afneemt bij 
Renke, zal de uiteindelijke factuur hoger uitvallen dan de 
offerte. Extra kosten worden vooraf besproken en zoveel 
mogelijk schriftelijk vastgelegd. Extra kosten kunnen 
apart gefactureerd worden.

1.4 Reserveren - gesprek en fotoshoot
Na de bevestiging (per mail of telefonisch) van Renke 
is de datum en tijd voor je gereserveerd, hiermee is de 
opdracht definitief. Tot die tijd blijven deze datum en tijd 
open voor anderen. In de bevestiging aan de klant wordt 
het afgesproken pakket, met de kosten, vermeld. Voor 
extra kosten zie 11.2 en 11.3.

1.5 Reserveren - last minute trouwreportage
Onder een last minute trouwreportage wordt verstaan, 
een bruiloft die de klant binnen 60 dagen voor de 
trouwdag boekt bij Renke. Indien er geen gesprek vooraf 
kan plaatsvinden wordt er een aanbetaling gedaan van 
50% van het gekozen pakket en het resterende bedrag 
binnen 7 dagen na levering van de foto’s. Zie ook 3.2.

2 KWALITEIT EN GEBRUIK
2.1 Kwaliteit van de digitale foto’s
Renke levert digitale foto’s uitsluitend in JPEG, de 
mogelijke resolutie(s) vind je op de site (www.renke.nl). 
RAW-bestanden worden in geen enkel geval over-
gedragen of verkocht.

2.2 Gebruik van foto’s en ontwerpen
Renke komt schriftelijk met de klant overeen of zij de 
gemaakte foto’s en ontwerpen, waarbij de klant zijn 
gezicht duidelijk te zien is, ter promotie mag plaatsen op 
haar websites, op social media en in reclamemateriaal. 
Detail- en silhouetfoto’s mogen altijd geplaatst worden 
door Renke.
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2.3 Fotowedstrijd privé
Indien de klant wil meedoen aan een (foto)wedstrijd 
met een foto van Renke, waarop bijvoorbeeld zijn kind 
of huisdier staat, dient de klant te allen tijde contact op 
te nemen met Renke. Het is niet toegestaan om zonder 
toestemming van Renke mee te doen aan een (foto)
wedstrijd met een foto van Renke.

2.4 Conceptfase ontwerp
Ontwerpen uit de conceptfase vallen ook onder het 
auteursrecht en mogen in geen enkele vorm door de 
klant of door derden worden gebruikt of beschikbaar 
worden gesteld.

2.5 Commercieel gebruik logo
Commercieel gebruik van het logo door de klant is 
opgenomen in de offerte. De klant mag na (aan)betaling 
het definitieve logo gebruiken waarvoor een logo bedoeld 
is, denk aan visitekaartjes, website, reclame-uiting op het 
pand. De klant mag het ontwerp niet doorverkopen.

3 ONTVANGEN VAN PRODUCTEN
3.1 Ontvangen van foto’s - fotoshoot
Binnen onderstaande termijn, na ontvangst van de (aan)
betaling én fotokeuze zijn de foto’s beschikbaar.
Digitale foto’s 1 - 3 weken
Afdrukken  2 - 4 weken (bij afhalen in de studio)
Uitzoeken via mail tot 4 weken langer
Last minute* tot 4 weken langer
* Onder een last minute fotoshoot wordt verstaan een fotoshoot 
die minder dan 2 weken vooruit is geboekt. 

Bij de genoemde levertijd wordt er vanuit gegaan dat 
de klant binnen 14 dagen na de opdracht zijn keuze 
doorgeeft aan Renke. Zie ook 3.3 en 13.4.

3.2 Ontvangen van foto’s - trouwreportage
Binnen onderstaande termijn, na ontvangst van de foto-
keuze, zijn de foto’s beschikbaar.
Mini  1 - 3 weken
Brons  2 - 5 weken
Zilver, Goud 3 - 8 weken
Last minute tot 4 weken langer

Bij de genoemde levertijd wordt er vanuit gegaan dat de 
klant binnen 14 dagen na ontvangst van de voorselectie 
zijn keuze doorgeeft aan Renke. Zie ook 3.3 en 13.5.

3.3 Extra foto’s
Extra (meer) foto’s hebben een langere levertijd, dit is 
afhankelijk van het aantal extra foto’s en de betaling. Bij 
een USB heeft dit invloed op de levertijd van alle foto’s.

3.4 Ontvangen van (trouw)album
Na goedkeuring van het ontwerp én (aan)betaling wordt 
het (trouw)album in druk gezet. De geschatte levertijd 
wordt vooraf besproken met de klant. Renke neemt 
contact op met de klant om een afspraak te maken voor 
het afhalen.

3.5 Ontvangen van logo’s
Een logo ontvangt de klant altijd digitaal in drie formaten, 
dit als Ai, EPS en PDF-bestand, zodat het logo breed in 
te zetten is. Er wordt ook een JPEG en een PNG-bestand 
meegeleverd, deze zijn te gebruiken voor bijvoorbeeld de 
website of Facebook-pagina.

3.6 Ontvangen van drukwerk
Na goedkeuring van het ontwerp én (aan)betaling wordt 
het ontwerp in druk gezet. De (gewenste) levertijd wordt 
vooraf besproken met de klant. Renke neemt contact op 
met de klant om een afspraak te maken voor het afhalen 
of bezorgen.

De klant ontvangt geen digitale bestanden. Het is 
wel mogelijk om het definitieve ontwerp als JPEG te 
ontvangen in 72 tot 600 DPI of als beveiligde PDF.
Druk- en ontwerp-bestanden worden niet als digitaal 
bestand meegeleverd, o.a omdat het kleurprofiel per 
drukker kan verschillen, hierdoor kunnen de kleuren van 
het ontwerp sterk afwijken.

3.7 Ontvangen van ontwerpen
Indien de klant kiest voor het ontvangen van digitale 
ontwerpen, als JPG of beveiligde PDF, ontvangt hij 
deze binnen 14 dagen na goedkeuring én (aan)betaling. 
Deze bestanden zijn bedoeld voor het archief en zijn niet 
bedoeld om gebruikt of gedrukt te worden. Zie ook 3.6.

3.8 Drukwerk elders bestellen
Indien de klant drukwerk zelf wenst te bestellen of door 
een andere ontwerper wil laten aanpassen, worden 
extra kosten in rekening gebracht voor het aanleveren 
van de ontwerp-bestanden. De ontwerpen worden 
dan aangeleverd in Ai, EPS of PDF. De klant is zelf 
verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de 
drukbestanden bij de gekozen drukker.

3.9 Ontwerpen met foto’s
De foto’s die gebruikt zijn voor ontwerpen ontvangt de 
klant niet. Tenzij anders overeengekomen.

4 KLACHT
Indien de klant een klacht heeft over een product of 
dienst van Renke, dient hij dit binnen 7 dagen na levering 
te melden. Dit dient schriftelijk (per mail of post) te 
geschieden. Renke neemt binnen 7 dagen na ontvangst 
van de klacht contact op, indien nodig met een passende 
oplossing. Voor klachten over drukwerk zie 9 en 10.

5 BETALING
5.1 Betalen
Betaling dient per omgaande (direct) te geschieden 
en uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn 
voldaan. Tenzij anders overeengekomen.

5.2 Niet op tijd betaald
De betaling dient te geschieden zoals vermeld op de 
factuur. Bij het uitblijven van een (tijdige) betaling is de 
klant in verzuim. De klant is Renke een vertragingsrente, 
gelijk aan de wettelijke (handels)rente, verschuldigd. De 
incassokosten zijn voor rekening van de klant.

5.3 Betalen cadeaubon
Zodra de factuur van een cadeaubon betaald is, is de 
cadeaubon te gebruiken.

5.4 Drukwerk - zakelijk
Renke treedt bij drukwerk op als intermediair. De 
betalingscondities worden schriftelijk overeengekomen. 
Indien er goedkeuring is gegeven tot in druk zetten kan 
dit niet meer worden geannuleerd. Goedkeuring voor 
drukwerk kan alleen schriftelijk.

5.5 Aanbetaling doen
De klant betaalt 100% vóór levering van de digitale 
bestanden of het drukwerk.
Indien de klant na levering van de digitale bestanden 
of het drukwerk wil betalen, dient hij dit voor het 
ondertekenen van de offerte, bij de boeking (per mail 
of telefonisch) of bij het (bij)kopen van (extra) producten 
aan te geven, zie 1. De klant betaalt dan de helft vóór 
levering en de andere helft binnen 7 dagen na levering.

5.6 Aanbetaling doen - trouwreportage
De klant betaalt het volledige bedrag van de 
trouwreportage binnen 14 dagen na de bruiloft.
Indien de klant in twee delen wil betalen, dient hij dit 
tijdens het intake-gesprek aan te geven, zie 1.1. De klant 
betaalt dan 50% van het offertebedrag binnen 7 dagen 
na het ondertekenen van de offerte en het resterende 
bedrag binnen 7 dagen na levering van de foto’s.

5.7 Spoedlevering
Indien de klant kiest voor spoedlevering van de 
digitale foto’s, dan betaald hij 100% (gekozen pakket 
inclusief spoedlevering) uiterlijk 2 werkdagen voor de 
afgesproken leverdag, tenzij anders overeengekomen. 
Eventuele extra producten of diensten worden apart 
gefactureerd en gaan volgens de standaard betalings- 
en leveringstermijn. 

6 PRIJSWIJZIGINGEN
6.1 Fotografie
Renke heeft het recht de prijzen te wijzigen zonder dat 
vooraf kenbaar te maken. Een prijswijziging heeft geen 
invloed op al geboekte fotoshoots of reportages, of op 
offertes die een geldigheidsperiode kennen.

6.2 Ontwerp en drukwerk
Renke heeft het recht de prijzen te wijzigen zonder dat 
vooraf kenbaar te maken. Bij prijswijzigingen of het niet 
meer kunnen (na)leveren van producten, bijvoorbeeld 
bij een specifiek formaat van drukwerk, wordt met 
de klant gezocht naar een passende oplossing voor 
beide partijen.



13.4 Archivering van foto’s door Renke
Renke zorgt na de opdracht 7 maanden voor 
archivering van de foto’s uit de voorselectie. De klant 
dient binnen 6 maanden na de opdracht zijn keuze door 
te gegeven aan Renke.

13.5 Archivering van trouwfoto’s door Renke
Renke zorgt na de opdracht 12 maanden voor 
archivering van de foto’s uit de voorselectie. De klant 
dient binnen 9 maanden na de opdracht zijn keuze door 
te gegeven aan Renke.

13.6 Archivering van ontwerpen door Renke
Renke zorgt na levering 6 maanden voor archivering van 
het digitale materiaal. Vanaf 12 maanden na aanvang van 
de opdracht berust er geen archiveringsplicht op Renke.

14 SCHADE
14.1 Schade aan apparatuur van Renke
Indien er wegens buitensporig gedrag door de klant of 
door de kinderen, huisdieren, vrienden, familie of het 
personeel van de klant schade wordt veroorzaakt aan de 
apparatuur (camera, computer, lampen, achtergronden 
etc.) stelt Renke de klant aansprakelijk tot maximaal 75% 
van de nieuwprijs van de beschadigde apparatuur.

14.2 Lichamelijke of materiële schade
Renke is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële 
schade van de klant, ontstaan voor, tijdens of na de 
opdracht.

15 HUISREGELS FOTOSTUDIO
In de fotostudio is het niet toegestaan om zelf foto’s of 
filmpjes te maken, ook niet met je mobiel.

Roken is in en voor het pand niet toegestaan. Aan de 
zijkant (ter hoogte van de nooddeur) kun je roken.

Fietsen niet op het stoepje plaatsen. Fietsen kunnen 
aan de zijkant van het pand geplaatst worden of op de 
parkeerplekken voor auto’s.

Eten en drinken is in de grote fotostudio niet toegestaan.

16 OVERTREDEN VAN DE VOORWAARDEN
16.1 Plaatsen van foto’s
Indien de klant zich niet aan de voorwaarden heeft 
gehouden, door bijvoorbeeld een foto te gebruiken voor 
een fotowedstrijd zonder toestemming van Renke, kan 
Renke hier een waarschuwing voor geven door de klant 
op de voorwaarden te wijzen. Aansluitend dient de foto 
verwijderd te worden.

Zijn de foto’s commercieel gebruikt, wordt de foto 
niet verwijderd of komt het vaker voor dat de klant 
de voorwaarden overtreedt, kan Renke hier een 
schadevergoeding voor eisen. Zie ook 16.2.

16.2 Schadevergoeding
De schadevergoeding hangt af van het aantal foto’s, 
soort overtreding, hoe vaak het bekeken is en wat 
meer van toepassing is. De minimale schadevergoeding 
bedraagt € 60,-.

17 WIJZIGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Renke houdt zich het recht voor deze algemene 
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen 
worden tijdig en schriftelijk door Renke aan de klant 
medegedeeld.

18 TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Nederlands recht
Op elke overeenkomst tussen Renke en de klant is 
Nederlandse recht van toepassing.

18.2 Geschillen
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter in Assen, Drenthe.

18.3 Inspanningsplicht
Alvorens een beroep wordt gedaan op de rechter, zullen 
zowel Renke als de klant, hun uiterste inspanning leveren 
een geschil in overleg te beslechten.

(De voorwaarden lopen tot en met artikel 18.3)

7 ANNULEREN OF VERZETTEN
7.1 Fotoshoot
Aan het annuleren of verzetten van een fotoshoot zijn de 
volgende kosten van toepassing:
• Binnen één week voor de fotoshoot bedragen de 
annuleringskosten 50% van de afgesproken prijs (met 
een minimum van € 25,-).
• Binnen 24 uur voor de fotoshoot bedragen de 
annuleringskosten 90% van de afgesproken prijs (met 
een minimum van € 40,-).
• Binnen 72 uur voor de fotoshoot bedragen de verzet-
kosten 20% van de afgesproken prijs (met een minimum 
van € 15,-). De nieuwe afspraak dient binnen 2 weken na 
de oorspronkelijke fotoshoot-datum gemaakt te worden.

7.2 Slecht weer op locatie
Bij slecht weer wordt een fotoshoot op een buiten-locatie 
naar een binnen-locatie óf de fotostudio verzet, Renke 
neemt hiervoor contact op met de klant.
Bij het verzetten naar een andere dag i.p.v. naar een 
binnen-locatie worden de standaard verzet-kosten in 
rekening gebracht, zie 7.1.
Bij het annuleren van de fotoshoot i.p.v. het verzetten naar 
een binnen-locatie worden de standaard annulerings-
kosten in rekening gebracht, zie 7.1.

7.3 Cake Smash
Bij het annuleren binnen vier weken voor de Cake Smash 
worden de volledige kosten van de taart doorbelast aan 
de klant. Daarnaast zijn de standaard annulerings- en 
verzetkosten van toepassing, zie 7.1

7.4 Trouwreportage
Aan het annuleren of verzetten van een (last minute) 
trouwreportage zijn de volgende kosten van toepassing:
• Binnen zes maanden voor de bruiloft bedragen deze 
kosten € 22,50.
• Binnen twee maanden voor de bruiloft bedragen deze 
kosten 15% van het offertebedrag* (met een minimum 
van € 60,-).
• Binnen één week voor de bruiloft bedragen deze 
kosten 50% van het offertebedrag* (met een minimum 
van € 90,-).
• Binnen 48 uur voor de bruiloft bedragen deze 
kosten 75% van het offertebedrag* (met een minimum 
van € 120,-).
*De prijs van het gekozen pakket, extra uren/foto’s en 
eventuele ontwerpkosten.

7.5 Tijden wijzigen - Trouwreportage
Het aanpassen van de uren waarop Renke de bruiloft zal 
vastleggen kan tot 60 dagen voor de trouwdag. Naast 
deze trouwreportage neemt Renke op zo’n dag ook 
andere opdrachten aan en kan er daardoor veelal binnen 
60 dagen niet meer geschoven worden.

7.6 Tijden wijzigen - last minute trouwreportage
Het aanpassen van de uren waarop Renke de last 
minute trouwreportage zal vastleggen is niet mogelijk. 
Na ondertekenen van de offerte of het mondeling 
bevestigen van de opdracht, staan de tijden vast.

7.7 Ontwerp
Aan het annuleren van de ontwerp-opdracht zijn kosten 
verbonden. Na goedkeuring van de offerte bedragen de 
annuleringskosten minimaal 40% van het offertebedrag. 
Van invloed zijn verder de tijd en kosten die Renke voor 
de opdracht heeft gemaakt. Drukwerk kan na 
goedkeuring niet meer worden geannuleerd.

8 ANNULEREN DOOR RENKE
8.1 Trouwreportage
Indien Renke, om een zwaarwegende reden, niet in 
staat is om de trouwdag van de klant vast te leggen, dan 
regelt zij een vervangende fotograaf. Een vervangende 
fotograaf valt in de prijsklasse tot maximaal 150% van 
het gekozen pakket, deze eventuele meerkosten zijn voor 
Renke. Mocht dit geen optie zijn, dan vervalt de opdracht 
en wordt de eventuele aanbetaling teruggestort. De klant 
kan hier verder geen schadevergoeding voor eisen. 
Indien gewenst kan een ‘trouw-shoot’ van 2 uur met 30 
foto’s kosteloos, overgedaan worden.

8.2 Fotoshoot
Indien Renke, om haar moverende reden, niet in 
staat is de fotoshoot door te laten gaan, wordt de 
fotoshoot verzet. De klant kan hiervoor geen schade- 
vergoeding eisen.
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9 MISDRUK EN AFWIJKING
9.1 Inlevering
In geval van een misdruk, wordt minimaal 90% van het 
product bij Renke ingeleverd.

9.2 Afwijking
Renke kan geen garantie bieden dat drukwerk of 
reclame-uitingen 100% volgens het voorbeeld gedrukt 
worden. Gekozen materiaal, kleur en vorm zijn o.a. van 
invloed. Bijvoorbeeld foutmarges bij aaneensluitende 
panelen. Zie ook 9.3.

9.3 Voorwaarden drukker
Renke treedt in geval van drukwerk op als intermediair, 
Renke begeleidt het drukwerk, hierbij zijn de voorwaarden 
van de gekozen drukker en de normering ter beoordeling 
van de geleverde kwaliteit van de drukker mede van 
toepassing op de opdracht. De opdrachtgever, de klant 
van Renke, dient o.a. rekening te houden met kleine 
afwijkingen in kleur en formaat.

10 HERDRUK
10.1 Fout door drukker
Renke beoordeelt het drukwerk of de reclame-uiting. 
Indien het drukwerk niet voldoet aan de verwachtingen, 
legt zij dit voor aan de drukker. De drukker bepaalt of een 
herdruk op zijn plaats is.

10.2 Fout door klant
De klant is zelf verantwoordelijk voor controle van o.a. 
de spelling. Indien de klant na akkoord één of meerdere 
fouten ontdekt, zijn, bij een eventuele herdruk, de 
kosten voor de klant. Renke accepteert hier geen 
aansprakelijkheid voor.

10.3 Fout door Renke
Renke is alleen aansprakelijk indien zij het verkeerde 
bestand heeft laten drukken. De klant geeft de naam 
van het bestand door aan Renke waarmee hij akkoord 
gaat, om te voorkomen dat het verkeerde bestand wordt 
gedrukt. Renke is niet aansprakelijk voor o.a. kleur-, 
spel- of formaat fouten.

11 EXTRA KOSTEN
11.1 Wijzigingen
Wijzigingen in ontwerpen worden doorbelast. Dit is 
onderverdeeld in kleine wijzigingen, grote wijzigingen of 
werk in uren.

11.2 Extra werk
Extra tijd en/of kosten die door input van de klant 
gemaakt worden door Renke, om het ontwerp, drukwerk 
of de foto’s te realiseren, kunnen worden doorbelast. 
Indien mogelijk wordt dit van te voren gemeld.

11.3 Entree- en parkeerkosten
De eventuele entree- en/of parkeerkosten die van 
toepassing zijn bij een fotoshoot of trouwreportage op 
locatie, worden doorbelast aan de klant.

12 CADEAUBON
De cadeaubon wordt binnen 48 uur verzonden naar het 
opgegeven postadres. De factuur wordt gestuurd naar 
het opgegeven e-mailadres. Zie ook 5.3

13 VERLIES VAN BESTANDEN
13.1 Verlies foto’s door Renke
Indien de foto’s van een fotoshoot in de tijd tot levering 
verloren gaan, wordt die fotoshoot zonder kosten over 
gedaan. Zie ook 13.3 en 13.4.

13.2 Verlies trouwfoto’s door Renke
Mochten om een reden (diefstal/schade e.d.) de foto’s 
van een trouwreportage verloren gaan in de tijd tot 
levering, dan accepteert Renke aansprakelijkheid met 
een maximum van het offertebedrag. In zo’n geval wordt 
de offerte een nulfactuur voor de klant. Renke zorgt 
er in ieder geval voor dat er binnen drie dagen na de 
trouwreportage ook een back-up van het fotomateriaal 
op een tweede locatie aanwezig is. Indien gewenst kan 
een ‘trouw-shoot’ van 2 uur met 30 foto’s kosteloos, 
overgedaan worden. Zie ook 13.3 en 13.5.

13.3 Archivering van digitale bestanden door de klant
De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen 
(bewaren) van het digitale materiaal dat hij van Renke 
ontvangt. Zie ook 13.4 t/m 13.6.


