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Algemene Voorwaarden
Shoots

– De fotoshoots vinden plaats in overleg met Foto Cindy : op buiten locatie naar keuze, grote studio in Torhout 
of kleine studio met natuurlijk licht in Eernegem.

– Het is mogelijk om zowel tijdens de week te plannen maar ook in het weekend of in de vakanties.
– De baby/kind/zwanger shoots duren gemiddeld 1u. Communie hangt af van de locatie, kan 1 tot max 2 u 

duren ter plaatse. Een Newborn shoot kan gemiddeld 2 tot 4u duren.
– Boek op tijd uw shoot. Plaatsjes zijn rap ingevuld.
– Tijdens de sessie zijn jullie uiteraard aanwezig en mogen jullie kijken en genieten hoe ik met jullie baby omga. 

Graag heb ik wat bewegingsruimte. Ik voorzie een zitplaats in de buurt voor papa en mama, u krijgt een 
drankje en een koekje. Zo staan jullie niet in de weg voor het aanwezige licht. Indien nodig vraag ik jullie om 
uit voorzorg naast jullie baby te zitten of te staan voor de veiligheid. Fotograferen met eigen camera of 
telefoon is helaas niet toegestaan. In overleg mag u 1 foto maken terwijl ik jullie baby sus of positioneer.

Ziek

– Voelt u of baby/kind ziek? Graag 24u op voorhand laten weten zodat we de shoot kunnen verplaatsen naar 
een andere datum, want het zou zonde zijn om ziek op de foto te staan.

– Indien Foto Cindy zelf ziek is, zal zij dit zo snel mogelijk laten weten om de shoot te verplaatsen.
– Bij langdurige ziekte van Foto Cindy wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald en wordt samen gekeken 

naar een oplossing.

Digitale Bestanden

– Afgesproken aantal digitale bestanden worden op hoge resolutie op een USB stick geplaatst. Deze foto's zijn 
enkel voor privé-gebruik bedoeld. Geen publicatie, wel afdrukkingen of vergrotingen.

– Selectie van digitale bestanden worden op kleine resolutie op diezelfde USB stick geplaatst met watermerk 
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van Foto Cindy. Deze bestanden zijn bedoeld voor gebruik op sociale media zoals Facebook, Instagram,... 
– Het is verboden om foto's zonder watermerk op sociale media te plaatsen om misbruik tegen te gaan.
– Van de digitale bestanden in uw bezit hebt u het gebruiksrecht, niet het auteursrecht.
– Het auteursrecht blijft ten allen tijden bij Foto Cindy Precious Moments
– Het is verboden om de foto's te gebruiken om deel te nemen aan dergelijke wedstrijden of te gebruiken voor 

commerciële doeleinden.
– Foto Cindy bewaard de foto's voor max 5 jaar. Sla thuis uw foto's goed op, maak een back-up  zodat u nooit uw

digitale bestanden kwijt raakt.

Privacy

– Foto Cindy zal goed omgaan met uw persoonlijke gegevens en zal nooit doorgegeven worden aan derden of 
openbaar gemaakt worden

– Alles dat door Foto Cindy gepubliceerd wordt is in overleg beslist.

Leveringen

– Foto Cindy doet er alles aan om tijdig te leveren & de hoogste kwaliteit te borgen.
– Foto Cindy werkt samen met verschillende leveranciers voor dergelijke producten. De levertijd hangt dan af 

van de leverancier.
– Foto Cindy is een fotografe in bijberoep. Dit betekend dat deze opdracht wordt uitgevoerd naast een 

hoofdberoep. Gelieve dan ook begrip te hebben voor eventuele vertragingen door omstandigheden.

Betaling

– Bij het boeken van een shoot wordt telkens een voorschot van 50€ gevraagd. Enkel bij het betalen van het 
voorschot is de boeking bevestigd. Bij een huwelijk is het bedrag de helft van de geboekte shoot.

– Na de shoot wordt binnen de week het overige bedrag van de shoot betaald.  
– De betalingen dienen te gebeuren voor het afeveren van de producten.
– Vanaf 2020 zal het bedrag van de shoot op voorhand betaald moeten worden, minstens 1 week voor planning 

van de shoot. Er zal dan niet meer met voorschotten worden gewerkt om de administratie te beperken.

Prijs
– Prijzen zijn bepaald naar prijs/kwaliteit volgens het product waarvoor je kiest.
– Prijzen kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door het herbekijken om de prijs/kwaliteit correct te houden.
– Er wordt gestreefd om telkens de kwaliteit te verhogen, Foto Cindy wil er zeker van zijn dat de klant krijgt 

waarvoor hij dan ook betaald.




