
  ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

  WEDDING  
 

1. Foto’s gemaakt door Elien Van den Brande Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd 

worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de 
hoogte te brengen. 

2. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere 

huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere 

beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant 

recht op een gratis afterwedding-fotosessie. 
3. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een 

annulatiekost van 300€ aangerekend. 

4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de 
klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele 
prijsstijgingen. 

5. Een huwelijksreportage van Elien Van den Brande Photography wordt beschouwd als een artistiek 
werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom 
van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijgt de klant het recht 
om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's 
gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen 

gerechtelijke stappen ondernomen worden. 
6. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en 

kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. 

7. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt 
in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen 

onder geen beding verkregen worden. 
8. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht 

tijdens de levering. 
9. Voor het maken van het huwelijksalbum krijgt de klant de kans om de foto’s te kiezen die ze in het 

album willen. Hierna maak ik een proef-album, dat je kan bezichtigen voor ik het bestel. 
 

  ANDERE FOTOSESSIES  
 
 

1. Foto gemaakt door Elien Van den Brande Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd 

worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de 
hoogte te brengen. 

2. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van 

de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

3. De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het 
volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 
dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag. 

4. Een fotosessie van Elien Van den Brande Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, 
en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel 
gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. 

5. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan 

dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. 

6. De foto's worden geleverd in jpg formaat. 



7. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt 
in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen 

onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's 

kunnen verkregen worden op aanvraag. 

8. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht 
tijdens de levering. 

9. Bij het annuleren van een cakesmash sessie binnen de 48u voor de shoot, zal de cake in rekening 

worden gebracht. 
 

  VARIA  
 

1. Beantwoorden berichtjes :Voor mij is fotografie mijn bijberoep, d.w.z. dat ik soms jullie berichtjes 

overdag niet meteen kan beantwoorden. Toch worden er soms berichten op mijn facebook pagina 

geplaatst, dit zijn geplande berichten die automatisch worden gepost. Ik doe mijn best om ze asap 
te beantwoorden ! 

2. Bewerkte fotos : Indien jullie een afspraak bij mij boeken, krijg je de fotos niet op de dag zelf mee. Ik 

bewerk deze foto’s binnen de 7 dagen en stuur ze dan door ( in hoge resolutie) via mail. Heb je de 
fotos ontvangen, maar vind je toch iets storends aan de foto ? Stuur mij even een berichtje en we 
kijken voor een oplossing. Eventueel bewerk ik ze opnieuw. 

3. Ligging : Mijn studio ligt in Pulderbos. Mijn studio is zelfgebouwd bij me thuis en niet al te groot, 

daarom wil ik jullie vragen als jullie komen voor een shoot het beperkt te houden qua personen die 
meekomen. 

4. Betaling:Betaling van de shoot is altijd op de dag zelf, cash of via overschrijving. 


