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Facebook: www.facebook.com/dohoshots
Instagram: www.instagram.com/dohoshots
Email: info@doho-shots.nl

Algemeen
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden./
Bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot is Dohoshots in geen enkel
geval aansprakelijk. Dohoshots behoudt het recht om informatie op de website wat betreft tarieven en
afspraken ten allen tijden aan te kunnen passen.

Fotoshoot
Voor een fotoshoot wordt een datum afgesproken door Dohoshots en klant die beiden schikt.
De fotoshoot kan 2 dagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd, hierna worden de
volledige kosten in rekening gebracht. De fotoshoot zal in geval van slecht weer (windstorm, regen of zeer
donkere lucht) geannuleerd worden en naar een andere datum worden verzet.

De fotoshoot dient binnen 5 werkdagen na afloop betaald te worden door de klant. De klant ontvangt pas
foto’s al de fotoshoot betaald is. Bij klachten kan er contact worden opgenomen met dohoshots en wordt
er gekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Na de fotoshoot
Na de fotoshoot zal er binnen 1 a 2 weken een nabestelpagina worden verstuurd met alle onbewerkte
foto’s waaruit de klant de afgesproken aantal foto’s mag uitkiezen. (Bij portfolioshoots krijgt de klant de
foto’s die dohoshots gebruikt voor haar portfolio en kan de klant later altijd nog foto’s zelf uitkiezen als

zijnde nabestelling) Eventuele nabestellingen buiten het afgesproken pakket kunnen ook gelijk
aangegeven worden. Extra nabestellingen worden via een tikkie betaald.

Uiterlijk binnen 4 weken zullen de uitgekozen foto’s van de klant worden bewerkt en verstuurd via
wetransfer.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming dat Dohoshots de gemaakte en
bewerkte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, facebook,
instagram en eventuele toekomstige activiteiten. Er kan in overleg altijd door de klant aangegeven worden
dat bepaalde foto’s niet online mogen komen. Bij publicatie in een magazine of gebruik foto’s van een
commercieel bedrijf zal altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de klant.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd aan de klant. De klant mag de onbewerkte foto’s
ongeacht of er een watermerk doorheen staat niet gebruiken op social media en deze onbewerkte foto’s
mogen alleen gebruikt worden voor het uitkiezen van de foto’s. Ook mogen de foto’s niet zelf bewerkt of
uitgesneden worden. Foto’s op groot formaat zonder logo mogen ten alle tijden nooit geplaatst worden op
social media en andere websites. Alleen foto’s op webformaat met logo mogen op social media geplaatst
worden. De fotograaf blijft ten allen tijde eigenaar van de foto’s.

De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij het plaatsen van foto’s op social
media of andere websites. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te spelen aan
(commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Privacy
Dohoshots zal in geen enkel geval contactgegevens van de klant openbaar zetten of doorspelen naar
andere fotografen of bedrijven.

Workshops/Meeloopdagen/Cursussen
Dohoshots kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade
veroorzaakt tijdens een workshop, meeloopdag of cursus.

De klant mag geen workshop, cursus of meeloop materiaal van Dohoshots doorspelen aan derden of in
gebruik afstaan.

De klant dient de workshop, meeloopdag of cursus binnen 5 werkdagen na ontvangen van de factuur
volledig te betalen.

Bij klachten kan er contact opgenomen worden met Dohoshots en kan er eventueel gekeken worden of
een financiële tegemoetkoming mogelijk is of de workshop, meeloopdag of cursus herhaald kan worden.

