
Algemene voorwaarden
Novi Zijlstra Fotografie

1. Algemeen

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal, producten en diensten van 
Novi Zijlstra Fotografie.

1.2 Bij het boeken van een fotoreportage gaat de opdrachtgever automatisch (stilzwijgend) akkoord met 
de dan geldende Algemene Voorwaarden.

1.3 De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Novi Zijlstra Fotografie worden 
aangepast. 

2. Boeken en betaling

2.1 De fotoreportage dient geboekt te worden via het boekingsformulier op de betreffende 
internetpagina van de internetsite van Novi Zijlstra Fotografie.  

2.2 De opdracht aan Novi Zijlstra Fotografie voor een fotoreportage staat vast en is definitief, zodra 
door de opdrachtgever een datum is gekozen voor de fotoreportage en deze datum is bevestigd door 
Novi Zijlstra Fotografie.

2.3 Bij slecht weer wordt door Novi Zijlstra Fotografie beslist of de fotoreportage doorgaat. Wanneer 
Novi Zijlstra Fotografie heeft bepaald dat de fotoreportage niet doorgaat, dan wordt door Novi Zijlstra 
Fotografie in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de fotoreportage vastgesteld.

2.4 Het is mogelijk om de fotoreportage te annuleren bij ziekte of andere vormen van onmacht. De 
fotoreportage wordt dan kosteloos verplaatst naar een andere datum in overleg. 

2.5 De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 kalenderdagen. Wanneer het factuurbedrag na 30 
kalenderdagen nog niet volledig betaald is, is Novi Zijlstra Fotografie gerechtigd het resterende bedrag 
als vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende incasso- en andere bijkomende 
kosten worden verhaald op de klant. 



3. Aansprakelijkheid

3.1 Tijdens de fotoreportage is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar 
eigendommen.  

3.2 Het deelnemen aan een fotoreportage is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. Schade is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Novi 
Zijlstra Fotografie, tenzij er sprake is van directe schade, die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of 
opzet van Novi Zijlstra Fotografie. 

4. Auteursrechten

4.1 De opdrachtgever mag de resultaten van de fotoreportage niet gebruiken voor commerciële 
doeleinden, tenzij Novi Zijlstra Fotografie daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven tegen een 
door Novi Zijlstra Fotografie bepaalde vergoeding. 

4.2 Novi Zijlstra Fotografie heeft het recht om beelden, die gemaakt zijn tijdens de fotoreportage, zonder 
vergoeding aan de opdrachtgever te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Novi Zijlstra Fotografie is 
niet verplicht dit te melden aan de klant.

4.3 Alle auteursrechten (en alle andere rechten voor fotografen die in de Nederlandse wet staan) blijven 
te alle tijde in het bezit van Novi Zijlstra Fotografie. Op alle beelden en teksten gemaakt door Novi Zijlstra 
Fotografie rust auteursrecht, welke op geen enkele wijze door de opdrachtgever afgekocht kan worden. 

4.4 Novi Zijlstra Fotografie mag de resultaten van de fotoreportage altijd naar eigen inzicht op elke 
wijze en in elke vorm gebruiken, delen met anderen en publiceren, waaronder publicatie op de websites van 
Novi Zijlstra Fotografie en op Sociale Media. Novi Zijlstra Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de 
opdrachtgever, of toestemming te vragen aan de opdrachtgever.

4.5 De opdrachtgever mag de resultaten in hoge resolutie alleen  gebruiken voor eigen gebruik voor het 
laten maken van een fotoafdruk. De resultaten van de fotoreportage in hoge resolutie mogen op geen 
enkele wijze en in welke vorm dan ook worden gedeeld met anderen en mogen niet worden gepubliceerd 
en/of gedeeld worden op internet en op Sociale Media en mogen op geen enkele wijze worden gedeeld 
met derden. 
Alleen de resultaten van de fotoreportage in lage resolutie met logo mogen door de opdrachtgever 
worden gedeeld op Sociale Media en met derden. 

4.6 Het portretrecht ligt bij de opdrachtgever. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden 
geeft de opdrachtgever automatisch toestemming aan Novi Zijlstra Fotografie om tijdens de 
fotoreportage gefilmd en gefotografeerd te mogen worden ten behoeve van promotiemateriaal etc.. 
Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft de opdrachtgever ook toestemming aan Novi 
Zijlstra Fotografie om de resultaten te gebruiken zoals vermeld in artikel 4.2 en 4.4..

4.7 De opdrachtgever mag de resultaten van de fotoreportage op geen enkele wijze bewerken. 



Privacy verklaring
Novi Zijlstra Fotografie

Novi Zijlstra Fotografie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van de opdrachtgever.
De volgende (persoons)gegevens van de opdrachtgever worden door Novi Zijlstra Fotografie verwerkt:
Telefoonnummer
E-mailadres
Voornaam
Achternaam
Adresgegevens
Resultaten van de fotoreportage 
Bankrekeningnummer
IP-adres

Novi Zijlstra Fotografie verwerkt en verzamelt de contactgegevens van de opdrachtgever om contact 
te hebben met de opdrachtgever en afspraken met de opdrachtgever te maken ten behoeve van de 
uitvoering van de overeengekomen fotoreportage en de levering van de resultaten ervan, alsmede de 
facturering van de betreffende fotoreportage . De contactgegevens worden nooit met derden gedeeld, 
zonder dat hier door opdrachtgever schriftelijk toestemming voor gegeven is.  

De resultaten van de fotoreportage kunnen door Novi Zijlstra Fotografie gedeeld worden met derden. 
Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden van Novi Zijlstra Fotografie bij het boeken van een 
fotoreportage gaat opdrachtgever daarmee akkoord. 

Na levering door Novi Zijlstra Fotografie van de resultaten van de fotoreportage aan opdrachtgever 
en na betaling door opdrachtgever aan Novi Zijlstra Fotografie van het volledige factuurbedrag 
van de fotoreportage, worden door Novi Zijlstra Fotografie, na een schriftelijk verzoek daartoe van 
opdrachtgever, de persoonsgegevens van opdrachtgever verwijderd uit de computersystemen van Novi 
Zijlstra Fotografie. 

Contactgegevens
Novi Zijlstra Fotografie
E-mail:    novi@ziggo.nl
Telefoon:   +31 631356909

Adres:   Leonard Bramerstraat 14
                     2612 XA  DELFT

Bank:    NL87 INGB 0679 8989 05
KVK-nummer:  80590853
BTW ID:  NL003460647B77 


