Algemene Voorwaarden StudioDjow.nl
• Aanmelden kan via e-mail of via whatsapp. Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk
contact met je op.
• Wanneer je een opdracht bij StudioDjow.nl boekt ga je automatisch akkoord dat de foto’s
online en offline gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden. Mocht je dit liever niet
willen dan moet je dit vooraf met mij bespreken.
• De prijs is exclusief de benoemde aantal kilometers vanaf Dongen. Per kilometer wordt er
€0,24 cent in rekening gebracht.
• Bij regen kan de afspraak worden verzet naar een andere locatie of kijken we samen naar een
passende datum, bij bewolking gaat de sessie gewoon door.
• StudioDjow.nl heeft het recht om informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken
ten alle tijden aan te passen.
• StudioDjow.nl is niet verantwoordelijk voor spelfouten en/of drukfouten.
• Bij overeenstemming over de opdracht bevestigd de klant dit altijd schriftelijk via de mail. De
offerte is na ontvangst 14 dagen geldig tenzij anders overeengekomen.
• Bij annulering van een shoot binnen 14 dagen voor de afgesproken datum door de klant, is
20% van het vooraf overeengekomen bedrag aan StudioDjow.nl verschuldigd. Annulering kan
alleen schriftelijk via de mail doorgegeven worden.
• Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts na wederzijdse instemming
worden aangepast.
• De RAW (onbewerkte) fotobestanden worden niet vrijgegeven.
• Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking
dan dat deze gemaakt zijn door StudioDjow.nl.
• De digitale bestanden geven de klant recht voor eigen gebruik, het is niet toegestaan om
bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in
gedrukte media tenzij anders is afgesproken.
• Er zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum,
telefoonnummers, e-mailadres, etc) openbaar gemaakt worden of doorgegeven worden aan
derden. De gegevens worden 7 jaar bewaard, daarna worden de gegevens vernietigd.
• Heb je nog vragen? Stuur gerust een e-mail naar info@studiodjow.nl of stuur een bericht via
whatsapp.

