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THE WEDDING COUPLE
Algemene voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie
door The Wedding Couple, uitgevoerd door Ritchie & Heidi Riekerk. Bij het boeken van een trouwreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
van The Wedding Couple. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van
de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
Kledingvoorschriften
The Wedding Couple komt altijd gepast gekleed naar een bruiloft, zodat we zo
min mogelijk opvallen tussen de gasten. Indien er een dresscode of thema is,
horen wij dit graag uiterlijk vier weken van tevoren. Tenzij anders gewenst, zullen wij, net als de gasten, rekening hiermee houden,
Levering
- Binnen 12 uur na vertrek van de bruiloft, ontvangt het bruidspaar +/- 15 bewerkte
foto’s per Whatsapp, uitgekozen door de fotografen.
- Binnen maximaal tien weken ontvangt het bruidspaar minimaal 350 bewerkte
foto op hoge resolutie, via wetransfer.com, uitgekozen door de fotografen.
- Wij leveren geen RAW bestanden, enkel de door ons geselecteerde en bewerkte foto’s.
- Levering van het album is afhankelijk van de levertijd van onze leverancier. In
het hoogseizoen is dit 5-6 weken. Bij het mini album wordt de selectie gedaan
door de fotografen, bij een upgrade selecteert het bruidspaar de foto’s zelf. In
dat laatste geval zal er ook een meerprijs zijn die na wordt gefactureerd na akkoord op de opmaak van het album.
Fotografie
The Wedding Couple is vrij om te fotograferen, selecteren en nabewerken in
haar eigen stijl.
Gebruik
- Het bruidspaar is vrij om de foto’s van The Wedding Couple te vermenigvuldigen en te gebruiken op social media of eigen website(s). Hierbij wel rekening
houdend met het Auteursrecht, wat inhoudt dat The Wedding Couple vermeld
en/of getagd moet worden bij online en offline publicaties.
- Het intellectueel eigendom van fotografie ligt altijd bij de fotograaf, dat is bij
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wet bepaald.
- Het is niet toegestaan om onze fotografie aan te passen d.m.v. het gebruik van
(Instagram) filters. Indien we achteraf foto’s om moeten zetten naar zwart of wit
(of juist naar kleur), dan is dat in de meeste gevallen mogelijk.
- Mocht het zo zijn dat The Wedding Couple de beelden voor online of offline communicatiemiddelen wil gebruiken, dan zal daar toestemming voor gevraagd worden. Ook dit is bij wet bepaald door het Portretrecht.
Wijzigen, annuleren en ziekte
- De trouwdatum kan door het bruidspaar onder voorbehoud van beschikbaarheid te allen tijde kosteloos gewijzigd worden.
- Bij annuleren van de opdracht na het voldoen van de aanbetaling t/m zes
weken voor de trouwdatum, brengen wij enkel de reeds betaalde aanbetaling
in rekening.
- Wordt de opdracht minder dan zes weken van tevoren geannuleerd, brengen
wij 75% van het totaalbedrag in rekening.
- Mocht een van de of beide fotografen ziek of anderszins verhinderd zijn, zullen wij altijd ons best doen om een ander team te regelen voor de fotografie. De
nabewerking zullen wij indien mogelijk zelf doen.
Betaling
- Bij het aangaan van de overeenkomst, zet The Wedding Couple de optie datum om in een definitieve boeking. Door akkoord te gaan met de offerte, gaat
het bruidspaar een betalingsverplichting aan.
Privacy en persoonsgegevens (AVG / GDPR)
The Wedding Couple zal in geen enkel geval zonder toestemming van hetbruidspaar persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.
Zes maanden na het leveren van de foto’s, zullen wij in het kader van de AVG
wet de contactgegevens van het bruidspaar verwijderen uit onze database. De
bewerkte foto’s bewaren wij twee jaar. Een uitzondering op het verwijderen van
contactgegevens geldt wanneer het bruidspaar aangeeft in de toekomst nog
gebruik te willen maken van andere soorten fotografie die wij aanbieden.
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