ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op
het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de
betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige
ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten
titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne.

Huwelijksreportage
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Vrijblijvend
Offertes zijn vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekenen van de bestelbon.
1.2 Optie
Wanneer mondeling, schriftelijk of via e-mail werd bevestigd, dan staat deze in optie. Deze wordt pas
definitief na ondertekenen van de bestelbon.
1.3 Duur
Opties kunnen nooit langer dan een week duren, na zeven dagen vervalt een optie.
1.4 Overmacht
Bij ziekte, ongeval of overmacht probeert de fotograaf in onderling overleg een vervanger te zoeken
die de reportage zal verzorgen onder dezelfde voorwaarden.
1.5 Pakket
Standaard zit in een huwelijksreportage inbegrepen: fotoreportage van de dag op documentaire wijze,
een familieportret en portretshoot van het koppel. En alles wat er staat te gebeuren in de
overeengekomen tijdspanne van de reportage.
1.6 Tijdschema
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede planning. De fotograaf is niet verantwoordelijk
wanneer er geen tijd is om bepaalde aspecten te fotograferen.
1.7 Ceremoniemeester
De taak van de fotograaf is om te fotograferen en niet om de dag in goede banen te leiden. Indien er
een ceremoniemeester geboekt is, probeert de fotograaf in overleg met deze samen te werken. De
fotograaf hoeft enkel rekenschap af te leggen aan de opdrachtgever.
1.8 Afwerking
De fotograaf maakt een uitgebreide selectie van de foto’s en bewerkt ze een voor een. Foto’s worden
in eigen stijl in kleur of in zwart-wit weergegeven. De fotograaf is verantwoordelijk voor de keuze van
de bewerking. De foto’s worden geleverd uiterlijk zes weken na de huwelijksreportage, op een
memory stick of te downloaden van een met paswoord beveiligde online galerij. Het aantal geleverde
foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Uitbreidingen zoals een stijlvolle fotobox of
fotoalbum zijn mogelijk.
1.9 Eten en drank
Er wordt eten en drank voorzien voor de fotograaf. De fotograaf wordt als gast meegerekend en wordt
de voorkeur gegeven hem bij de gasten aan tafel te plaatsen tijdens het avondfeest, indien er tijdens
de openingsdans en/of het avondfeest nog dient gefotografeerd te worden.

Artikel 2. DEFINITIES
2.1 Foto’s digitaal hoge resolutie
Digitale foto’s worden in jpeg-formaat geleverd in het originele bestandsformaat/hoge resolutie.
2.2 Openingsdans
De eerste dans als koppel, voor aanvang van het dansfeest.
2.3 Fotograaf
Met fotograaf wordt standaard Kurt Lapere bedoeld. Bij boeking van een tweede fotograaf is Kurt
Lapere verantwoordelijk voor de boeking van deze extra fotograaf.
2.4 Albumpakket
Het gaat over een basisalbum van 30 x 30 cm of 30 x 40 cm met 30 pagina’s, en met linnen cover.
Upgrades zijn steeds mogelijk na het ondertekenen van de bestelbon.
2.7 Bedankingskaartjes
Bedankingskaartjes kunnen facultatief geboekt worden. Indien deze tegen het avondfeest beschikbaar
moeten zijn, is de fotograaf gedurende minstens twee en een half uur afwezig voor het verwerken en
ontwikkelen van de kaartjes.
Artikel 3. PRIJZEN
3.1 Btw
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk.
3.2 Vervoersonkosten
Prijzen zijn inclusief vervoerskosten binnen een straal van 25 kilometer van de administratieve zetel
van de fotograaf tenzij anders overeengekomen in een pakketprijs.
Artikel 4. REPRODUCTIERECHT
De fotograaf mag de beelden gebruiken voor persoonlijke en portfoliodoeleinden op zijn website en
sociale media, als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten, tenzij anders overeengekomen.
Naaktbeelden of beelden met lingerie zullen niet zonder voorafgaandelijke toestemming worden
gepubliceerd.
Artikel 5. COPYRIGHT
5.1 Persoonlijk gebruik
De fotograaf behoudt copyright over de gemaakte beelden. De opdrachtgever mag de beelden
gebruiken voor persoonlijk gebruik. Onder persoonlijk gebruik wordt verstaan: delen met vrienden en
familie, gebruik op persoonlijke sociale media en prints op dragers naar keuze. Voor commerciële
doeleinden of bij het delen met leveranciers moet de klant toestemming vragen aan de fotograaf.
5.2 Bewerking
Er worden geen onbewerkte beelden afgeleverd. De opdrachtgever heeft geen toestemming om de
beelden te bewerken op welke manier dan ook. Het is niet toegelaten extra filters toe te passen op de
digitale beelden, kleurcorrecties toe te voegen of te bewerken zonder toestemming van de fotograaf.
Artikel 6. BETALING
6.1 Factuur
Betaling gebeurt steeds na het fotograferen van de reportage en na ontvangst van de factuur.
Betalingstermijn wordt vermeld op de factuur.
6.2 Levering
Hoge resolutiebeelden en albums worden pas geleverd na volledige betaling van de factuur.

Communie, gezin, zwangerschap, sport, events
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Overeenkomst
Voor kleinere reportages wordt geen bestelbon opgemaakt en volstaat een mondelinge of via e-mail
gemaakte overeenkomst. Voor niet-standaardreportages wordt een offerte opgemaakt. Een offerte is
vrijblijvend en wordt pas definitief na ondertekening van een bestelbon.
1.2 Overmacht
Bij ziekte, ongeval of overmacht probeert de fotograaf in onderling overleg een vervanger te zoeken
die de reportage zal verzorgen onder dezelfde voorwaarden.
1.3 Fotoshoot
Standaard zit in een fotoshoot inbegrepen: fotoreportage van een tot anderhalf uur op een locatie
naar keuze of volgens de duur van het evenement of de wedstrijd. En alles wat er staat te gebeuren in
de overeengekomen tijdspanne van de reportage.
1.4 Tijdschema
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede planning. De fotograaf is niet verantwoordelijk
wanneer er geen tijd is om bepaalde aspecten te fotograferen.
1.5 Afwerking
De fotograaf maakt een uitgebreide selectie van de foto’s en bewerkt ze een voor een. Foto’s worden
in eigen stijl in kleur of in zwart-wit weergegeven. De fotograaf is verantwoordelijk voor de keuze van
de bewerking. De foto’s worden geleverd uiterlijk vier weken na de fotoshoot, op een memory stick
(tegen een meerprijs) of te downloaden van een met paswoord beveiligde online galerij. Het aantal
geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Uitbreidingen zoals een stijlvolle fotobox of
een fotoalbum zijn mogelijk.
Artikel 2. DEFINITIES
2.1 Foto’s digitaal hoge resolutie
Digitale foto’s worden in jpeg-formaat geleverd in het originele bestandsformaat/hoge resolutie.
2.2 Fotograaf
Met fotograaf wordt standaard Kurt Lapere bedoeld. Bij boeking van een tweede fotograaf is Kurt
Lapere verantwoordelijk voor de boeking van deze extra fotograaf.
2.3 Kaartjes
Bedankings- en communiekaartjes kunnen facultatief geboekt worden tegen een meerprijs. U kunt
daarbij kiezen uit een reeks modelontwerpen.
Artikel 3. PRIJZEN
3.1 Btw
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk.
3.2 Vervoersonkosten
Prijzen zijn inclusief vervoerskosten binnen een straal van 25 kilometer van de administratieve zetel
van de fotograaf tenzij anders overeengekomen in een pakketprijs.
Artikel 4. REPRODUCTIERECHT
De fotograaf mag de beelden gebruiken voor persoonlijke en portfoliodoeleinden op zijn website en
sociale media, als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten, tenzij anders overeengekomen.
Naaktbeelden of beelden met lingerie (het betreft hier foto’s van zwangerschaps- of gezinsreportages)
zullen niet zonder voorafgaandelijke toestemming worden gepubliceerd.

Artikel 5. COPYRIGHT
5.1 Persoonlijk gebruik
De fotograaf behoudt copyright over de gemaakte beelden. De opdrachtgever mag de beelden
gebruiken voor persoonlijk gebruik. Onder persoonlijk gebruik wordt verstaan: delen met vrienden en
familie, gebruik op persoonlijke sociale media en prints op dragers naar keuze. Voor commerciële
doeleinden of bij het delen met leveranciers moet de klant toestemming vragen aan de fotograaf.
5.2 Bewerking
Er worden geen onbewerkte beelden afgeleverd. De opdrachtgever heeft geen toestemming om de
beelden te bewerken op welke manier dan ook. Het is niet toegelaten extra filters toe te passen op de
digitale beelden, kleurcorrecties toe te voegen of te bewerken zonder toestemming van de fotograaf.
Artikel 6. BETALING
6.1 Factuur
Betaling gebeurt steeds na het fotograferen van de reportage en na ontvangst van de factuur.
Betalingstermijn wordt vermeld op de factuur.
6.2 Levering
Hoge resolutiebeelden, albums en ander materiaal worden pas geleverd na volledige betaling van de
factuur.

