
 
 
 
Bij het maken van een afspraak bij Marieke Timmer Fotografie 

gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden: 

1. Reportage 

• Een fotoreportage boeken kan via het formulier op de 
website, mail, facebook messenger, per post of per whats 
app.  

• Als de fotoreportage plaats vindt 15 km vanaf mijn 
woonplaats reken ik €0,40 per gereden km die ik moet 
maken. 

• Als er parkeerkosten verbonden zijn aan de locatie waar we 
afspreken voor de fotoreportage reken ik deze door in de 
factuur.  

• Als er entreekosten verbonden zijn aan de locatie waar we 
afspreken voor de fotoreportage reken ik deze door in de 
factuur. 

• U kiest voor mij als fotograaf omdat mijn bewerking/stijl u 
aanspreekt, Marieke Timmer Fotografie is vrij in haar 
(na)bewerking en compositie. 

• Marieke Timmer Fotografie maakt een selectie van de 
gemaakte foto’s na de reportage. Deze selectie maakt zij naar 
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eigen inzicht de mooiste foto’s. U kunt geen beroep doen op 
de niet geselecteerde foto’s. 

• U ontvangt de foto’s via WeTransfer in hoge resolutie (jpeg) 
en kunt deze voor het beste resultaat downloaden op uw 
computer (niet op een mobiel device). 

• Het is niet mogelijk de foto’s onbewerkt in RAW bestanden te 
ontvangen. 

• De door Marieke Timmer Fotografie geselecteerde foto’s 
worden tot 1 jaar na de fotoshoot bewaard, daarna worden 
deze verwijderd en kunt u deze niet meer vragen bij Marieke 
Timmer Fotografie.  

• Voor foto afdrukken en albums die niet bij Marieke Timmer 
Fotografie besteld zijn ben ik niet verantwoordelijk. 

• Binnen 14 dagen ontvangt u de foto’s digitaal in hoge 
resolutie nadat de betaling is voldaan. 

• Een fotoreportage boeken kan via het formulier op de site,  
e-mail, facebook messenger, per post of per whats app.  

2. Newborn fotoshoot 
• Als u een geposeerde newborn fotoshoot boekt bij Marieke 

Timmer Fotografie moet er binnen een straal van 50 meter 
van uw woonhuis een parkeerplek zijn. Mocht u dit niet 
hebben moet u dit overleggen met Marieke Timmer 
Fotografie. 

• Mocht u niet op de begane grond ruimte hebben, moet u dit 
overleggen met Marieke Timmer Fotografie. 

• Marieke Timmer Fotografie vraagt van u ruimte (minimaal 
2x2 meter) te maken op de begane grond zodat Marieke 
Timmer Fotografie haar spullen kan neerzetten. 

• Het is niet toegestaan dat huisdieren rondlopen bij de 
fotoshoot. 



• Marieke Timmer Fotografie verwacht van de klant dat zij de 
informatie flyer goed doorlezen en alle tips volgen.  

• Bij de fotoshoot mogen alleen de ouders en eventuele 
broertjes en zusjes van de newborn aanwezig zijn.  

• De fotoshoot vindt binnen 3 weken plaats van de geboorte. 
Laat Marieke Timmer Fotografie weten zodra de baby 
geboren is zodat we een geschikte datum kunnen prikken. 

• Marieke Timmer Fotografie geeft u 2 opties om de fotoshoot 
te boeken. 

• Mocht de newborn fotoshoot niet lukken doordat uw baby 
bijvoorbeeld erg huilerig is, biedt Marieke Timmer Fotografie 
een lifestyle sessie te doen bij u thuis. 

3. Cakesmash fotoshoot 
• Marieke Timmer Fotografie verzorgt de cakesmash taart. De 

klant kan de kleuren en thema uitkiezen. 
• De cakesmash fotoshoot vindt bij Marieke Timmer Fotografie 

thuis plaats op de zolder fotostudio.  
• Er mogen maximaal 3 personen mee met de cakesmash 

fotoshoot. De klant dient tot uiterlijk 1 dag voor de fotoshoot 
te overleggen met Marieke Timmer Fotografie als de klant 
meerdere personen wil meenemen.  

• Er mogen geen huisdieren mee naar de cakesmash fotoshoot. 

4. Auteursrecht 
• Het auteursrecht van alle reportages blijven ten alle tijden 

van Marieke Timmer Fotografie. 
• De gemaakte foto’s mag Marieke Timmmer Fotografie 

gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden 
op internet (website, facebook, instagram) en in drukwerk 
(zoals een flyer). 



• Als u niet wilt dat Marieke Timmer Fotografie de foto’s 
gebruikt ter promotie, laat dit dan per mail weten voordat we 
de fotoshoot doen. 

• Het is niet toegestaan foto’s gemaakt door Marieke Timmer 
Fotografie op internet te plaatsen met een andere filter of 
andere uitsneden. 

• Bij het plaatsen van een foto gemaakt door Marieke Timmer 
Fotografie op internet moet er vermeld worden dat deze 
gemaakt is door Marieke Timmer Fotografie. 

5. Betalingen 
• Nadat de fotoshoot is geboekt ontvangt u van Marieke 

Timmer Fotografie een factuur. Zodra de factuur voldaan is, is 
de boeking definitief. Zolang de boeking niet definitief is mag 
Marieke Timmer Fotografie een andere opdracht aannemen. 

• Marieke Timmer Fotografie neemt geen contante betalingen 
aan. 

• Marieke Timmer Fotografie vraagt een aanbetaling van 20% 
van de totale reportagekosten als u de fotoshoot boekt.  

• De factuur dient u binnen 14 dagen te betalen.  
• Als de factuur niet binnen 14 dagen is betaald zal Marieke 

Timmer Fotografie u 1 betalingsherinnering sturen, deze 
dient u binnen 14 dagen te betalen.  

• Als de betalingsherinnering niet binnen 14 dagen is betaald 
zal Marieke Timmer Fotografie de factuur overdragen aan 
een incassobureau. 

6. Aansprakelijkheid, klachten en verantwoordelijkheid. 
• Marieke Timmer Fotografie is niet aansprakelijk voor 

materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op 
locatie of in de studio. 



• Marieke Timmer Fotografie is niet verantwoordelijk voor het 
leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door 
onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van 
Marieke Timmer Fotografie vallen, denk hierbij aan het weer, 
kinderen die niet meewerken.  

• Marieke Timmer Fotografie houdt haar camera up to date, 
mochten er tijdens de fotoshoot toch problemen ontstaan is 
Marieke Timmer Fotografie niet verantwoordelijk.  

• Bij gebruikmaking van de diensten van Marieke Timmer 
Fotografie, gaat u automatisch akkoord met deze 
voorwaarden. 

• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie 
die op www.marieketimmerfotografie.com staan.  

• Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te 
maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera. 

• Als u tijdens de fotoshoot ergens ontevreden bent dient u 
direct te zeggen. Hiermee stelt u mij in staat iets met uw 
klacht te doen. Met klachten achteraf wordt door Marieke 
Timmer Fotografie niets gedaan.  

• Klachten m.b.t. het geleverde werk dienen zo spoedig 
mogelijk, in ieder geval binnen 3 dagen kenbaar te zijn 
gemaakt bij Marieke Timmer Fotografie.  

• Het is niet mogelijk geld terug te eisen bij ontevredenheid. Bij 
ontevredenheid zal er samen naar een oplossing worden 
gezocht als er een gegronde reden tot ontevredenheid is. Dit 
wordt bepaald door Marieke Timmer Fotografie. 

• Als u ervoor kiest een album te versturen per post zijn de 
risico’s van beschadiging voor de klant. 

7. Annuleringsvoorwaarden 
• Annuleren kan alleen per e-mail, schriftelijk of via Whatsapp. 



• Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is 
alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt 
beoordeeld door Marieke Timmer Fotografie. Voor 
annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten 
in rekening gebracht: 

o Tot een maand voor de reportage/uitgerekende datum krijgt 
de klant de aanbetalingskosten niet meer terug of wordt er 
20% in rekening gebracht als de aanbetaling nog niet is 
voldaan.  

o Tussen een maand en twee weken voor de 
reportage/uitgerekende datum wordt 50% van de geboekte 
reportage kosten in rekening gebracht. 

o Tussen twee weken en 0 uur voor de reportage wordt 100% 
van de geboekte reportage in rekening gebracht.  

• Marieke Timmer Fotografie is gerechtigd bij ziekte of 
overlijden van een naaste een fotoshoot te annuleren.  

• Bent u te laat op de afspraak voor de fotoreportage wordt 
deze tijd van de fotoshoot af getrokken. 

8. Cadeaubonnen 
• U kunt bij Marieke Timmer Fotografie een cadeaubon kopen 

voor een door u te bepalen bedrag.  
• Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen 

niet geruild of geretourneerd worden. 
• De klant dient de cadeaubon te overhandigen bij de 

fotoshoot. 
• Als er in de tussentijd een prijswijziging plaats heeft 

gevonden zijn de extra kosten voor de klant.  
• Heeft u meer dan 1 cadeaubonnen? Dan kunt u deze 

combineren. 



9. Privacy & persoonsgegevens 

Marieke Timmer Fotografie zal in geen enkel geval 
persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-
mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.  


