
Algemene voorwaarden Zus en Zo Foto 
 

Foto’s 
• Alle gemaakte foto’s blijven altijd eigendom van Zus en Zo Foto. De 

opdrachtgever koopt het gebruiksrecht en niet het auteursrecht van de foto’s. 
Het is toegestaan om de foto’s te kopiëren, printen en delen voor eigen gebruik. 
Het is niet toegestaan om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden.  
 

• De foto’s worden door Zus en Zo Foto bewerkt. Het is niet toegestaan om de 
foto’s zelf bij te snijden, een andere kleur te geven of op andere wijze te 
bewerken. 
 

• Zus en Zo Foto is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en mogelijke 
kleurverschillen van de prints en canvas die geprint worden van de door Zus en 
Zo Foto geleverde digitale afbeeldingen.  

 

Fotoshoot 
• De fotoshoot wordt bij de opdrachtgever thuis of op een locatie gemaakt. 

 
• Zus en Zo Foto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade 

aan kleding en/of huisinrichting die ontstaan is tijdens de fotoshoot. 
 

• Zus en Zo Foto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het vallen tijdens de 
fotoshoot. 

 
• Een fotoshoot dient 24 uur van tevoren geannuleerd te worden mocht het 

wegens omstandigheden niet door kunnen gaan. Bij het annuleren van een 
fotoshoot wordt er een nieuwe fotoshoot gepland. Wordt er geen 
vervolgafspraak gemaakt dan wordt er 50% van de kosten van de fotoshoot in 
rekening gebracht. 
 

• Mochten de fotografen van Zus en Zo Foto ziek zijn waardoor de geplande 
fotoshoot niet door kan gaan dan wordt er een andere datum voor de fotoshoot 
gepland. 
 

• Het is niet toegestaan om tijdens de fotoshoot eigen opnames te maken. Dit 
geldt zowel voor foto als voor film. 

 

Resultaten 
• De resultaten van de fotoshoot zijn beschreven in de pakketten van Zus en Zo 

Foto die op de www.zusenzofoto.nl staan. 
 

• De resultaten worden binnen 3 weken na de fotoshoot door ons persoonlijk 
thuis afgeleverd.  
 

• De foto’s worden digitaal en in hoge resolutie op USB-stick geleverd. 

http://www.zusenzofoto.nl/


Betaling 
• De opdrachtgever dient voor de opdracht te betalen tijdens de afspraak waarbij 

de resultaten geleverd worden. Dit kan door middel van PIN of contante 
betaling van het betreffende bedrag.  

 

Privacy 
• Zus en Zo Foto zal zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit houdt in dat 

de gegevens veilig worden bewaard en niet worden doorgegeven aan derden of 
openbaar gesteld worden. 
 

• Zus en Zo Foto zal uw gegevens bewaren omdat we verplicht zijn om 
factuuradministratie te bewaren. 
 

 
Bij het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de 
algemene voorwaarden van Zus en Zo Foto.  
 


