Algemene Voorwaarden
1. De prijzen kunnen op elke moment worden aangepast, de doorgegeven prijs op moment
van boeking of reservering blijft echter ongewijzigd na eventuele prijsaanpassing.
2. De foto’s worden pas doorgestuurd na betaling van de factuur. Voor de basis, luxe en
superdeluxeshoot wordt dit bedrag op dag van de shoot cash betaald. Bent u er nog niet
helemaal uit voor welke shoot u zal kiezen betaal je alvast het bedrag van de basisshoot en
kan u achteraf eventueel nog upgraden.
3. Foto’s gemaakt door Ans Volckaerts Fotografie kunnen steevast gepubliceerd worden op
de website of facebookpagina van Ans Volckaerts. Indien dit niet gewenst is, kan u Ans hiervan op de hoogte brengen.
4. Het aantal foto’s is variabel, afhankelijk van de loop van de fotoshoot en kan dus op voorhand niet bepaald worden. Uit de gemaakte foto’s maakt Ans een selectie die worden
bewerkt in de stijl die ze hanteert, foto’s die niet geslecteerd werden kunnen onder geen
beding verkregen worden. Bewerkingen van klanten worden nooit doorgevoerd in de foto’s.
Zwart wit conversies kunnen wel verkregen worden op aanvraag.
5. De foto’s worden digitaal aangeleverd in jpeg-formaat, hoge resolutie staat voor foto’s die
afgedrukt
kunnen worden. Lage resolutie staat voor foto’s die geschikt zijn voor beeldschermen.
6. Een boeking voor een huwelijk is slechts defintief na betaling van een voorschot van 30
procent. Indien de huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden.
7. Bij ziekte van Ans kan er meegezocht worden naar een andere fotograaf die een gelijklopende stijl
hanteert, dit is echter zonder garantie. Uiteraard wordt het voorschot dan terugbetaald.
8. De foto’s en copyright blijven eigendom van Ans, de klant koopt het recht om de foto’s te
printen en voor privé gebruik.
9. Familieshoots kunnen genomen worden met de gangbare tarieven tot 6 personen, boven
de 6 personen wordt er een speciaal tarief gehanteert dat vooraf besproken wordt met de
fotograaf.
10. Cadeaubonnen worden niet terug uitbetaald.

