Website: http://willysybesma.nl Email: info@willysybesma.nl | Telefoon: 06-48071440
Post adres: Hofsleane 5, 8734 HM Easterein
KVK: 01141545| BTW : NL109502437B01 | Iban: NL76RABO0359534732 | Bic: RABONL2U
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden:
1. Algemeen
• De foto’s op www.willysybesma.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Willy Sybesma.
Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
• Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u contact met opnemen met Willy
Sybesma. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.
• Willy Sybesma kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade
veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de
studio. Tenzij er opzet is door Willy Sybesma.
• Willy Sybesma stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s
dan normaal door omstandigheden zoals kinderen die niet op de foto willen of (onverwachte)
weersverandering. • Willy Sybesma verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de
opnamen tot een minimum te beperken.
• Ondanks de uiterste zorg die Willy Sybesma aan de correctheid en volledigheid van deze
website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze
website is geplaatst.
• Willy Sybesma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge
van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt
verstrekt.
• Willy Sybesma behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te
verbeteren of anderszins te wijzigen.
• Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier
schade veroorzaken aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van
gegronde redenen, melden. Willy Sybesma zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond
worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
• Bij gebruikmaking van de diensten van Willy Sybesma in welke zin dan ook, gaat u automatisch
akkoord met deze voorwaarden.
• Achteraf kan er geen beroep op Willy Sybesma worden gedaan op klachten van fotoafdrukken
als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd.
2. Copyright
• Willy Sybesma is en blijft eigenaar van alle foto’s, die door Willy Sybesma zijn gemaakt,
ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.
• De klant geeft Willy Sybesma toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken
voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media) en in drukwerk (zoals
flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de
gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor
promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar
te maken.
• Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage als hoge resolutie) op het
internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Willy
Sybesma.
• Bij aanschaf van een CD met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot
reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-

profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming van Willy
Sybesma.
• Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Willy Sybesma.
3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
• Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan
ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
• De (koop)prijs luidt in euro’s. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
• 1. inclusief BTW
• 2. exclusief reiskosten
• 3. exclusief (eventuele) verzendkosten en parkeerkosten
• Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden. De door Willy
Sybesma aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende,
prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip
van loonsommen.
• Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de
overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding
overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het
daarvoor geldende uurtarief.
• De reportage dient vooraf te worden voldaan (indien anders overeengekomen). Door de
(aan)betaling is de reportage officieel geboekt en ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
• Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 7 dagen na
factuurdatum te geschieden.
• Digitale bestanden worden verstuurd (op cd/USB stick ofwel via WeTransfer) binnen 3 weken
na ontvangst van de betaling.
• Wanneer wederpartij hieraan niet voldoet, heeft Willy Sybesma recht op de wettelijke
verschuldigde rente te vermeerderen met 2%.
• Indien Willy Sybesma bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit
handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van
het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in
alle gevallen minimaal € 75,-. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding
van de gerechtelijke kosten.
• Indien de wederpartij met de betaling jegens Willy Sybesma in gebreke is, heeft deze het recht
de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die
betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering
contante betaling kan worden geëist.
4. Annuleringsvoorwaarden
• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
• Annuleren mag kosteloos tot 48 uur van tevoren, anders zal het reeds betaalde bedrag niet
gestorneerd worden.
• U heeft de mogelijkheid om de (1e oorspronkelijke) afspraak binnen een jaar te verplaatsen.
Wanneer deze niet binnen een jaar plaats vindt, wordt deze ontbonden en bent u alsnog het
bedrag kwijt.
5. Publicatierecht
• Willy Sybesma behoudt het recht, foto’s te gebruiken op haar internetsite
(www.willysybesma.nl) of elders te plaatsen als promotie van haar werk als fotograaf of ter
verdere doorverkoop. Dit geldt voor alle foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn (eventueel in
overeenstemming met de klant).
• De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor
bestemd is, tenzij anders met Willy Sybesma (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de
foto rechtenvrij is aangekocht.
• De afnemer informeert Willy Sybesma vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden.

• Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Willy
Sybesma, www.willysybesma.nl) op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
• Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij
anders is vermeld.
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