Voorwaarden Moederdag MiniShoot FotoLot
Voorwaarden:
1 Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met alle onderstaande
voorwaarden. Evenals de 'Voorwaarden gebruik foto's'.
2 Na de fotoshoot ontvangt u de factuur. De factuur dient betaald te zijn voordat de foto’s
geleverd worden.
3 Per shoot komt iedereen uit 1 huishouden i.v.m. corona.
4 Iedereen is corona-klachtenvrij.
5 Voor vragen of het reserveren van een tijdsvak: belt u 0614236593 of mailt u naar info@fotolot.nl. U ontvangt binnen 24 uur reactie, check ook uw spambox.
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Voorwaarden gebruik foto's:
6 I.v.m. het auteursrecht op de foto's, bent u verplicht om zorg te dragen voor bronvermelding bij
online gebruik. Dit doet u d.m.v. FotoLot te vermelden bij de foto op deze manieren:
www.foto-lot.nl / Facebook: @FotoLot / Instagram: @foto_lot.
7 FotoLot heeft het recht om de foto's te gebruiken voor promotiedoeleinden voor onbepaalde
tijd. Gaat u hier niet mee akkoord, vermeld dit in een mail aan FotoLot. Deze aanvraag is de nitief
nadat u een reactie op uw mail heeft ontvangen.
8 De beeldselectie wordt met grote zorg gedaan door FotoLot. Er is geen inzage in de bestanden
mogelijk. Alleen de foto’s die door de kwaliteitscriteria van FotoLot komen, worden geleverd. De
klant kan geen aanspraak maken op meer bestanden dan dat er geleverd zijn, en ook niet op de
RAW bestanden. Deze worden nooit geleverd door FotoLot.
9 De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde
bestanden. De klant kan in noodgevallen tot twee maanden na de fotoshoot de geleverde
bestanden nogmaals opvragen.
10 FotoLot is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het
beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of
vergoeding. FotoLot werkt met een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de kleuren niet of
nauwelijks afwijken van de kleuren van het eindproduct.
11 Indien de klant zelf producten bestelt van de door FotoLot aangeleverde foto’s is FotoLot niet
verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit eindproduct.
12 Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de
uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van
camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste
kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De klant kan FotoLot voor dergelijke onvoorzienbare
omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of
schadeloosstelling.
13 FotoLot is niet verantwoordelijk voor enige schade die die klant kan lijden. FotoLot geeft geen
garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet
aankomen, of verkeerde a evering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door FotoLot
en haar personeel.

