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Na het boeken van een fotoshoot bij Piece of Kate accepteert het 
bruidspaar deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn 
van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Piece of Kate en het 
bruidspaar, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of 
schriftelijke overeenkomsten. 
 
Fotosessie 

• Voorafgaand aan een bruiloft vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats waarbij we de hele dag doornemen en alle wensen bespreken. 
Piece of Kate is voor alle overige vragen goed bereikbaar via 06-
15563063 (bellen of what’s app) of karin@pieceofkate.nl. 

• Piece of Kate bepaalt het aantal gemaakte foto’s per fotomoment en 
maakt keuzes op basis van artistieke vrijheid. 

• Het bruidspaar ontvangt binnen 48 uur na de bruiloft een sneak 
preview met aantal foto’s op hoge resolutie. Binnen 4 weken worden 
alle bewerkte foto’s aangeleverd. Het laten drukken van een album 
neemt ongeveer 3 weken in beslag. Het album wordt pas besteld na 
het betalen van de gehele factuur. 

• Het bruidspaar ontvangt een online album, met daarin een selectie 
van de mooiste foto’s, om te delen met familie & vrienden. 
 

Producten 
• Fotoproducten (afdrukken etc.) worden pas besteld bij de leverancier 

na ontvangst van de betaling. Na het plaatsen van de bestelling en de 
betaling hiervan, kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven 
worden. Fotoproducten kunnen niet geruild worden, er wordt ook geen 
geld geretourneerd. 

• Indien fotoproducten beschadigd of in onjuiste staat ontvangen 
worden, dient het bruidspaar dit binnen 24 uur kenbaar te maken aan 
Piece of Kate. Na deze tijd wordt een eventuele klacht over het 
product niet meer in behandeling genomen. 

• Het is mogelijk dat het bruidspaar de kleuren of helderheid van de 
foto’s op hun beeldscherm anders ervaart als deze niet is gekalibreerd. 
Piece of Kate is daarom niet verantwoordelijk als het fotoproduct iets 
afwijkt van het beeldscherm van het bruidspaar. Bij aanschaf van hoge 
resolutie bestanden is Piece of Kate niet verantwoordelijk voor 
afwijkende kleuren wanneer fotoproducten elders besteld worden. 
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Alleen bij bestellingen verwerkt door Piece of Kate kan hoge kwaliteit 
en kleurechtheid gegarandeerd worden, met uitzondering van het 
herdrukken van een eerder geleverd album, dan kan exacte 
kleurgelijkheid niet worden gegarandeerd.   

 
Betalingen 

• Bij een huwelijksreportage dient na de schriftelijke bevestiging en het 
ontvangen van de offerte & de algemene voorwaarden, het 
aanbetalingsbedrag van €500,00 binnen 30 dagen te worden voldaan. 
De rest van de factuur dient uiterlijk op de dag van de bruiloft te zijn 
betaald. Mocht de opdracht om trouwfoto’s te maken om welke 
reden dan ook niet doorgaan, dan wordt het aanbetaalde bedrag 
niet gerestitueerd, maar komt de rest van de factuur te vervallen.  

• Extra kosten bij een fotoshoot, zoals entreeprijzen voor binnen of 
buitenlocaties, komen voor rekening van het bruidspaar.  

• De eerste 50 km zijn gratis. Daarbuiten rekent Piece of Kate €0,25 per 
kilometer gerekend vanuit de Vecht. 

 
Auteursrecht van de foto’s 

• Piece of Kate bewerkt alle foto’s na, bijvoorbeeld op kleur of witbalans. 
Het bruidspaar ontvangt alleen deze foto’s. De RAW bestanden 
worden nooit vrijgegeven. 

• De na afloop van de fotoshoot ontvangen bestanden op hoge 
resolutie mogen door het bruidspaar rechtenvrij worden afgedrukt. 
Indien foto’s online gebruikt worden, dient altijd Piece of Kate vermeld 
te worden. Het is niet toegestaan om, zonder overleg met Piece of 
Kate en het betalen van de rechten, bestanden voor commerciële of 
non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte 
media.  

• Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het 
internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is 
aangeleverd door Piece of Kate. Andere uitsneden, collages of andere 
bewerkingen zijn niet toegestaan. 

• Mocht Piece of Kate door overmacht niet in staat zijn de opdracht uit 
te voeren zal in eerste instantie geprobeerd worden te zorgen voor een 
gelijkwaardige vervanging. Lukt dat niet dan zal het aanbetaalde 
bedrag worden gerestitueerd. 

• Mocht door technisch falen de gehele reportage mislukken dan wordt 
het aanbetaalde bedrag teruggestort en compenseert Piece of Kate 
de geleden immateriële schade met €500,00  

• Piece of Kate zal de gemaakte foto’s nooit zonder toestemming van 
het bruidspaar geven of verkopen aan derden. 

• Piece of Kate heeft als maker van de foto’s ten alle tijden het 
auteursrecht. Piece of Kate heeft het recht om de foto’s van het 
bruidspaar te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op 
internet (zoals portfolio/social media, blog, website e.d.), voor drukwerk 
uit eigen beheer of toekomstige bedrijfsactiviteiten van Piece of Kate. 



 

Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen vergoeding. Als het bruidspaar 
niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor 
promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dienen zij dit 
vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan Piece of Kate. 

• De geleverde foto’s blijven nog 1 jaar bewaard op een back up schijf 
van Piece of Kate. Daarna worden ze verwijderd en kunnen ze niet 
nogmaals gemaild worden, mocht daar vraag naar zijn. 

• Piece of Kate kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het 
(ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s 
bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook. 

• Piece of Kate behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden 
ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen. Bij reeds gemaakte afspraken 
gelden de algemene voorwaarden die bij het maken van de afspraak 
meegeleverd zijn. 
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