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Werkwijze en korte
uitleg.

Bij deze willen wij je een korte uitleg geven over de besteldprocedure, codes en de 
mogelijkheden die er allemaal zijn voor het afdrukken/bestellen van je foto’s uit een door 
ons gemaakt reportage.

Je hebt van ons een gebruikersnaam en wachtwoordt ontvangen voor het online bekijken 
van de opnamen. Bij deze opnamen hebben wij al een aantal voorbeelden gezet van wat 
er zo al mogelijk is. Achter deze voorbeelden staan toevoegingen deze staan voor een 
bewerking of uitsnede, wij hebben deze zelf gekozen om je een idee te geven wat 
mogelijk is. Deze bewerkingen zijn dan ook op anderen foto’s te bestellen, achter het 
fotonummer zet je dan de code van de bewerking die je mooi vindt. Voorbeelden van zo 
code is bijvoorbeeld de bestandsnaam met -2 erachter dit staat voor een vierkante foto, 
een ander voorbeeld is de code ZW dit staat uiteraard voor een zwart-wit foto. Zo zijn er 
meerdere codes die wij gebruiken. Gebruik bij het doorgeven van je bestelling altijd de 
bestandsnamen. Deze vindt je rechtsboven in je scherm en eindige op .jpg (dit hoeft je er 
niet bij te zetten).

Wij krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om een foto digitaal te krijgen. Dat is moge-
lijk wij leveren altijd van jou bestelde foto’s de bestanden* erbij in de maat en resolutie 
(200ppi) die er als afdruk besteld is. Het is niet mogelijk alleen bestanden te bestellen. Dit 
heeft als reden dat wij ten alle tijden jou een vakprint die op kleur, helderheid en uitsnede 
optimaal bewerkt is willen leveren. Het is om die reden dus ook niet mogelijk onbewerkte 
bestanden te bestellen.

Zijn er vragen, stel ze gerust!

* De meegeleverde bestanden zijn NIET RECHTEVRIJ, tnzij anders overeengekomen. Op alle rechtsbetrekkingen van Vakfotografie Westerduin zijn de Algemene Voorwaarden van 
DuPho van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op onze website Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.
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Prijzen Canvas

Ons canvas heeft een fijne structuur en is helder wit. Echt wit omdat zwart-wit beelden of 
bijvoorbeeld studiofoto’s met een neutrale achtergrond hierop het mooist tot hun recht komen. 

Formaat:      Prijs:

20x20 / 20x30 cm     €   39,00

30x30 / 30x40 cm      €   59,00

40x40 / 40x50 cm      €   79,00

40x60 cm       €   89,00

50x50 / 50x70 cm      €  99,00

60x60 / 60x80 cm      €  119,00

70x70 cm       €  135,00

80x80 cm       €  159,00

90x90 cm       €  179,00

100x100 cm      € 209,00

70x100 cm       €  179,00

90x140 cm       € 235,00

110x110 cm       € 259,00

120x120 cm       € 289,00

130x130 cm       € 319,00

140x140 cm       € 349,00
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Prijzen Foto op hout

Uw foto op White Wash - Vuren planken, de trend van nu!

De panelen waarop de foto geprint wordt zijn gemaakt van geschaafd vurenhout. De planken zijn 9,5 cm 
breed en tussen iedere plank zit een tussenruimte van 2 mm wat zorgt voor een speels effect. De pane-
len zijn verkrijgbaar met horizontale en vertikale planken. De panelen zijn met white wash behandeld wat 
een warme tint geeft aan uw foto. Alle panelen zijn standaard voorzien van een gratis ophangsysteem.

Formaat:      Prijs:

Rechthoekig (Planken horizontaal)

29x40 cm       €   49,50
38x60 cm        €   65,00
38x70 cm       €   69,50
48x75 cm       €   89,00
58x90 cm       €   99,00
77x110 cm        €  129,00
77x140 cm       €  149,00
96x135 cm       €  179,00
96x175 cm       €  210,00
96x200 cm       €  225,00
115x160 cm         €  250,00
115x215cm         €  299,00

Vierkant (Planken Verticaal/horizontaal)

29x29 cm       €   39,00
38x38 cm        €   45,00
48x48 cm       €   55,00
58x58 cm       €   69,00
68x68 cm       €   85,00
77x77 cm        €  99,00
87x87 cm       € 110,00
96x96 cm       € 125,00
115x115 cm       € 119,00
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Prijzen Foto op hout

Uw foto op White Wash - Vuren planken, de trend van nu!

De panelen waarop de foto geprint wordt zijn gemaakt van geschaafd vurenhout. De planken zijn 9,5 cm 
breed en tussen iedere plank zit een tussenruimte van 2 mm wat zorgt voor een speels effect. De pane-
len zijn verkrijgbaar met horizontale en vertikale planken. De panelen zijn met white wash behandeld wat 
een warme tint geeft aan uw foto. Alle panelen zijn standaard voorzien van een gratis ophangsysteem.

Formaat:      Prijs:

Rechthoekig (Planken verticaal)

29x40 cm       €    49,50
38x30 cm        €    55,00
38x60 cm       €    69,50
40x58 cm       €    75,00
50x68 cm       €    85,00
50x77 cm        €  99,00
58x80 cm       €  115,00
60x87 cm       € 129,00
70x106 cm       €  139,00
80x125 cm       €  179,00
90x155 cm       €  199,00

Foto op hout is in nog meer maten verkrijgbaar vraag er naar in onze winkel. 
Je krijgt altijd van te voren een digitale proef van de foto op hout te zien, zodat je 
kan bekijken waar de naden lopen. Je hebt bij foto op hout de 
keuze tussen 1x en 2x white wash op het hout. Met 1x krijgt je 
een meer gevlamd hout effect in de foto als bij 2x white 
wash. Bij twijfel laat je adviseren door ons.
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Prijzen Dibond

Foto op dibond

Je foto op dibond (wit) is de perfecte presentatie van je foto’s. Een absolute must-have voor je 
woonkamer! Dibond is een uiterst stabiele, in lagen opgebouwde plaat. Boven en onder is deze van 
aluminium en daartussen zit een harde, zwart gekleurde kunststoflaag. 

Formaat:      Prijs:

Vierkant 1:1

20 x 20 cm
30 x 30 cm 
40 x 40 cm   
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
70 x 70 cm 
75 x 75 cm
80 x 80 cm 
90 x 90 cm 
100 x 100 cm 
120 x 120 cm
140 x 140 cm 
150 x 150 cm

  

Rechthoek 3:2   

20 x 30 cm
40 x 60 cm
60 x 90 cm
80 x 120 cm
100 x 150 cm
180 x 120 cm 

Te bestellen inclusief ophangsysteem voor een zwevende optiek 
aan de muur doormidden van aluminium strip aan de achterzijde. 
Meerprijs € 24,95 (anders wordt het Dibond zonder ophangsysteem geleverd)

 € 24,95
 € 49,00
 € 75,00
 € 99,00
 €  119,00
 €  139,00
 € 149,00
 € 179,00
 € 189,00  
  € 199,00
 € 299,00
 € 389,00
  € 449,00
 

  
          € 39,95
 € 99,00
 € 179,00
 € 229,00
 € 329,00
 € 449,00
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Prijzen Dibond

Foto op dibond

Je foto op dibond (wit) is de perfecte presentatie van je foto’s. Een absolute must-have voor je 
woonkamer! Dibond is een uiterst stabiele, in lagen opgebouwde plaat. Boven en onder is deze van 
aluminium en daartussen zit een harde, zwart gekleurde kunststoflaag. 

Formaat:      Prijs:

Rechthoek 4:2

30 x 60 cm
40 x 80 cm
50 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 180 cm

Rechthoek 3:4

30 x 40 cm
60 x 80 cm
75 x 100 cm
90 x 120 cm
120 x 160 cm

Lijstformaat

40 x 50 cm
50 x 70 cm
70 x 100 cm 

Te bestellen inclusief ophangsysteem voor een zwevende optiek 
aan de muur doormidden van aluminium strip aan de achterzijde. 
Meerprijs € 24,95 (anders wordt het Dibond zonder ophangsysteem geleverd)

 €   89,00
 € 109,00
 € 189,00
 € 239,00
 €  259,00

 €  89,00
 € 109,00
 € 189,00
 € 239,00
 € 259,00

 
 €  119,00
 €  139,00
 € 229,00
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Prijzen Leather Art

Foto op Leather Art
Kwaliteit van een UV-direct print. met een toplaag uitgevoerd met kunstleder, een natuurlijke nerf en 
soft-touch. Het leer wordt aangebracht op een lichtgewicht MDF paneel van ca. 30 mm. De zijkanten van 
de Leather Art zijn verkrijgbaar in zwart, wit, zilvergrijs of eikenhout kantenfineer. Het leer is geschikt om 
binnen op te hangen. Het leer wordt geleverd incl. een gratis ophangsysteem.
Formaat:      Prijs:

Rechthoek 3:2

30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
70 x 105 cm
80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

Rechthoek 3:4

30 x 40 cm
45 x 60 cm
60 x 80 cm
75 x 100 cm
90 x 120 cm
105 x 140 cm
120 x160 cm

Lijstformaat

40 x 50 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
90 x 70 cm
70 x 100 cm
80 x 100 cm
140 x 100 cm 

Te bestellen inclusief ophangsysteem voor een zwevende optiek 
aan de muur doormidden van aluminium strip aan de achterzijde. 
Meerprijs 24,95

 € 120,00
 € 140,00
 € 195,00
 € 240,00
 € 265,00
 € 330,00
 € 425,00
 € 525,00
 

 €  110,00
 €  145,00
 € 230,00
 € 265,00
 € 325,00
 € 400,00
 € 475,00

 

 €  130,00
 €  185,00
 € 190,00
 € 245,00
 € 250,00
 € 265,00
 € 425,00 9.



Prijzen Leather Art

Foto op Leather Art
Kwaliteit van een UV-direct print. met een toplaag uitgevoerd met kunstleder, een natuurlijke nerf en 
soft-touch. Het leer wordt aangebracht op een lichtgewicht MDF paneel van ca. 30 mm. De zijkanten van 
de Leather Art zijn verkrijgbaar in zwart, wit, zilvergrijs of eikenhout kantenfineer. Het leer is geschikt om 
binnen op te hangen. Het leer wordt geleverd incl. een gratis ophangsysteem.

Formaat:      Prijs:

Vierkant

30 x 30 cm
40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
120 x120 cm 

Panorama

50 x 25 cm
60 x 20 cm
90 x 30 cm
100 x 25 cm
120 x 40 cm
120 x 60 cm
150 x 50 cm
160 x 40 cm
200 x 50 cm
200 x 100 cm

 € 95,00 
 € 125,00
 € 140,00
 € 165,00
 €  185,00
 € 225,00
 € 285,00
 € 350,00
 € 375,00
 € 425,00

     €  95,00
 € 100,00
 € 125,00
 € 120,00
 € 225,00
 € 250,00
 € 285,00
 € 285,00
 € 350,00
 € 575,00
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Image/Gloss Blocks

Image Blocks zijn speciaal ontwikkelde wandpresentaties. De 3 cm dikke MDF panelen worden voorzien 
van een Fine Art Print. Wij printen uw foto of beeldbestand in de allerhoogste Epson kwaliteit.

Uw fotoprint kan op diverse manieren afgewerkt worden. De afwerking met onze speciaal ontwikkelde 
Lacquer zijdeglans geeft een sfeervolle schilderij-achtige uitstraling aan het Image Block. De print kan ook 
afgewerkt worden met een Satin-mat laminaat. Door de afwerking zijn de Image Blocks beschermd tegen 
vuil.

Formaat:      Prijs:

Vierkant
30 x 30 cm
40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm

30 x 40 cm
50 x 40 cm
40 x 60 cm
60 x 50 cm
70 x 50 cm
60 x 80 cm
60 x 90 cm
90 x 70 cm
100 x 70 cm
100 x 80 cm

90 x 30 cm
120 x 60 cm
50 x 150 cm
200 x 100 cm

 € 79,00 
 € 109,00
 € 129,00
 € 169,00
 €  199,00
 € 239,00
 € 279,00
 € 329,00
 

     €  89,00
 € 119,00
 € 129,00
 € 149,00
 € 159,00
 € 189,00
 € 198,00
 € 219,00
 € 239,00
 € 269,00

 € 149,00
 € 289,00
 € 309,00
 € 550,00
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Image/Gloss Blocks

Image Blocks zijn speciaal ontwikkelde wandpresentaties. De 3 cm dikke MDF panelen worden voorzien 
van een Fine Art Print. Wij printen uw foto of beeldbestand in de allerhoogste Epson kwaliteit.

Uw fotoprint kan op diverse manieren afgewerkt worden. De afwerking met onze speciaal ontwikkelde 
Lacquer zijdeglans geeft een sfeervolle schilderij-achtige uitstraling aan het Image Block. De print kan ook 
afgewerkt worden met een Satin-mat laminaat. Door de afwerking zijn de Image Blocks beschermd tegen 
vuil.
Formaat:      Prijs:

Kleine blocks
10 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm

 € 19,95 
 € 22,95
 € 22,95
 € 24,95
 €  29,95
 € 32,95
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‘Beton, iets nieuws aan de muur’
Elke foto op beton die jullie bestellen wordt met de hand gemaakt.

Daardoor zijn geen twee betonfoto’s hetzelfde. De structuur wordt er met de 
hand in gestreken, waardoor een uniek reliëf patroonontstaat. Met kleine 

oneffenheden die zo bij beton horen en ook kan er een klein kleurverschil zijn.

Foto op beton is leverbaar in de onderstaande maten. Tevens is foto op beton ook in het ROND 
leverbaar ‘Rond, anders eigenwijs en opvallend’ 

Voor foto op beton is gekozen voor een houten paneel van 4 cm dikte. Het heeft een robuuste en 
stoere uitstraling. De dunne laag beton wordt met de hand op het hout aangebracht wat een 
unieke uitstraling en product geeft. De zijkant van het paneel zijn op dezelfde wijze afgewerkt als 
de bovenlaag. De printtechniek zorgt voor een scherpe en kleurvaste afdruk.
Het eenvoudige ophangsysteem is verzonken in de achterzijde zodat je BETON mooi strak tegen 
de wand bevestigd kan worden. We leveren zelfs de spijker mee.

De mogelijkheden van ROND BETON zijn eindeloos. Ronde vormen komen steeds weer terug in 
het interieur. In combinatie met strakke vormen kijkt ROND BETON heel prettig. Maar ook 
gecombineerd met natuurlijke materialen. Het geeft lucht en hangt nooit scheef. Je kunt je 
favoriete portret, je mooiste reisfoto, detailopname, landschap of je foto van vroeger op 
ROND BETON laten afdrukken.

Prijzen vierkant / rechthoek
Afmeting (cm) Prijs (incl. 21% BTW) Levertijd

50x50 / 50x40 € 239,- 10 werkdagen

70x70 / 70x50 € 299,- 10 werkdagen

80x80 / 80x60 € 349,- 10 werkdagen

100x100 € 499,- 10 werkdagen

100x50 € 299,- 10 werkdagen

Prijzen rond
Diameter (cm) Prijs (incl. 21% BTW) Levertijd

30 € 139,- 10 werkdagen

40 € 159.- 10 werkdagen

70 € 299,- 10 werkdagen

100 € 399,- 10 werkdagen
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Prijzen Vakprints

Fotoafdrukken Vakprints

Foto afdrukken op professionele manier en met de grootste mogelijke zorg in eigen huis afgedrukt. 
Met onze eigen fotoprinters kunnen wij tot 110 cm breed printen op origineel fotopapier. Het fotopapier 
wat wij gebruiken is Professioneel fotopapier, zodat u verzekerd bent van een lange houdbaarheid. Als 
EXTRA ontvangt u van elke bestelde foto ook het digitale bestand (in dezelfde maat) op 200ppi, 

Formaat:      Prijs:

10 x 10 / 10 x 15 cm
13 x 13 / 13 x 18 cm
15 x 15 / 15 x 20 cm
20 x 20 / 20 x 28 / 20 x 30 cm
24 x 30 cm
30 x 30 / 30 x 40 cm
40 x 40 / 40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 50 / 50 x 70 / 50 x 75 cm
60 x 60 / 60 x 90 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
70 x 100 cm
100 x 100 cm
110 x 110 cm
100 x 150 cm
100 x 200 cm
100 x 250 cm

Gratis digitaal bestand bij je bestelde foto!

Ons advies is de foto’s altijd als zijdeglans te bestellen, dit gebeurt ook 
automatisch. Hoogglans kan besteld worden maar geeft vaak problemen met 
inlijsten van je foto, de foto gaat plakken aan het glas van de fotolijst

Bij vergrotingen groter dan 20cm breed adviseren wij om je foto door ons op zuurvrij 
karton te laten opplakken voor de stevigheid! Meer prijs van het opplakken van je 
foto is 20% extra op de kosten. Een voorbeeld, bij formaat 30x30 zijn de meerkosten 
7,00 voor het opplakken van de foto.  

 €    6,00
 €    7,00
 €    8,00
 €   12,50
 €   22,50
 €   35,00
 €   45,00
 €   50,00
 €   65,00
 €   75,00
 €   85,00
 €   95,00
 €   105,00
 €   90,00
 €   120,00
 €   130,00
 €   150,00
 €   200,00
 €   250,00
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Bestellijst
Datum fotosessie ............/........../..........

Besteldatum         ............/........../..........

Uw gegevens:

Naam : ......................................................................................................................................................

Tel. Nr. : ......................................................................................................................................................

Email : ......................................................................................................................................................

Fotonummer
(Bestandsnaam)

Formaat
(Toevoeging -2 zijn vierkanten maten)

Type Materiaal
(B.V. vakprint of canvas en dergelijke)

Bewerking
(B.V. Zwart-wit, Bleach of oud bruin)

Aantal

Vakprints worden altijd zijdeglans afgedrukt. Bij elke bestelde foto ontvang je ook een bewerkt 
digitaal bestand van de foto in 200ppi op het formaat waarin de foto is besteld. Wij leveren geen 
onbewerkt digitale bestanden af.

Opmerkingen op de volgende pagina.
Op alle rechtsbetrekkingen van Vakfotografie Westerduin zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op onze website Toepasselijkheid 
van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 15.



Opmerkingen
.
Vul hier je opmerkingen bij de bestelling in. Tevens is er ruimte voor een werktekening 
voor bijvoorbeeld een collage

 Werktekening:
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DuPho. 
Algemene voorwaarden van DuPho. 
 
 
1.  Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan 

wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op 

één lijn kunnen worden gesteld. 

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

 

2.  Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 

een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en 

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een 

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn 

afgeweken. 

 

3. Vergoeding 
3.1  Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf 

eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden 

wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik 

van het werk. 

3.2  Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden 

vergoed.  

 

4. Factuur en betaling 
4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde 

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% 

verschuldigd over het factuurbedrag. 

4.3  Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de 

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht 

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van 

voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

4.4  Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is 

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet 

heeft voldaan. 

 

5. Klachten 
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan 

de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke 

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige 

schade voor de Wederpartij zou leiden. 

 

6. Opdracht 
6.1  De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet 

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

6.2  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen 

voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden 

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is 

ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd. 

6.3  In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op 

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de 

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele 

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de 

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

7. Auteursrecht  
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 

 

8. Licentie 
8.1  Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij 

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een 

licentie zoals  die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte 

en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

8.2  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze 

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten 

behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de 

overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.  

8.3  Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen 

en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.  

8.4  Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven 

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Fotograaf.  

8.5  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-

licenties te verlenen aan derden. 

 

9. Inbreuk op auteursrecht 
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt 

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 

driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een 

dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige 

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en 

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te 

worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te 

worden opgenomen. 

10.2    De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een 

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform 

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende 

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op 

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% 

van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig 

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op 

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten).   

 

11.  Aansprakelijkheid en rechten van derden 
11.1  De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde 

Licentie te verlenen. 

11.2  De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van 

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, 

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. 

11.3  De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het 

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, 

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

11.4  Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering 

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de 

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer 

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.  

 

12. Faillissement/surseance 
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk 

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte 

licentie te beëindigen. 

 

13. Rechts- en forumkeuze 
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden 

beheerst door Nederlands recht. 

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene 

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
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Privacyverklaring.
Vakfotografie Westerduin

Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Vakfotografie Westerduin persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die 
betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op 
het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.  

De AVG schrijft voor dat Vakfotografie Westerduin inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, 
met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die 
betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.  Vakfotografie Westerduin  zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, 
om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.  

Verantwoordelijke 
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:  

Vakfotografie Westerduin
Dorpsstraat 259 - 3925 KC Scherpenzeel (gld) 
www.fotowesterduin.nl
info@fotowesterduin
KvK: 61182109

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt  
Vakfotografie Westerduin verwerkt de volgende persoonsgegevens, afhankelijk van de opdracht:
 

✓ Achternaam

✓ Voornamen

✓ geslacht

✓  geboortedatum

✓ geboorteplaats

✓ huwelijkse staat

✓ adres

✓ telefoonnummer

✓ e-mailadres

✓ bankrekeningnummer

✓ klantnummer/lidmaatschapsnummer

✓ factuurnummer

✓ pasfoto of andere foto ter identificatie

Verwerkingsgrond

Vakfotografie Westerduin verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a.  de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b.  de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die 
 Vakfotografie Westerduin met betrokkene heeft gesloten;
c.  Vakfotografie Westerduin een wettelijke verplichting dient na te komen
d.  een gerechtvaardigd belang van Vakfotografie Westerduin waaronder mede wordt verstaan het onder de 
             aandacht brengen van de producten en diensten van Vakfotografie Westerduin aan betrokkene.



Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doelen:

● uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

● facturatie

● afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

● informatie over wijzigen producten en diensten

● marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

●  telefonisch contact, e-mailcontact

● uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Vakfotografie Westerduin verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers-
overeenkomst om tezorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vakfotografie Westerduin blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegeven

Vakfotografie Westerduin zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, 
of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

● Wettelijke grondslag: Vakfotografie Westerduin houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
● Marketingdoeleinden: bewaartermijn 5 jaar
● Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
● Telefonisch contact: 5 jaar
● Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website
van Vakfotografie Westerduin of door middel van telefoon of e-mail. Vakfotografie Westerduin zal de gegevens van 
betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Vakfotografie Westerduin gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies 
die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 
onze website
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.
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Beveiliging van de door Vakfotografie Westerduin  vastgelegde persoonsgegevens

Vakfotografie Westerduin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
Vakfotografie Westerduin.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Vakfotografie Westerduin. onverwijld alle noodzakelijke stappen 
ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Vakfotografie Westerduin. meldt, indien er 
sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen 
te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Vakfotografie Westerduin. onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Vakfotografie Westerduin via info@fotowesterduin.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van
Vakfotografie Westerduin. schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en
 journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het 
portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van 
toestemming.
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Vakfotografie Westerduin
Arjan Westerduin - Professionele fotograaf

Adres

Telefoon

Email

Website

Dorpsstraat 259 
3925 KC Scherpenzeel
Gelderland Nederland

+31 (0) 332771636

info@fotowesterduin.nl

www.fotowesterduin.nl

Op alle rechtsbetrekkingen van Vakfotografie Westerduin zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden op 
onze website Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


