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0. Beknopt 
- Ik ben Yara Dragt Photography, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder het nummer: 80579132.

- Foto’s worden alleen bewerkt door Yara Dragt.

- Foto's worden niet onbewerkt verstrekt en geleverd materiaal mag niet zonder toestemming 

worden bewerkt.

- Foto’s worden afgeleverd tussen de 2-5 weken.

- U geeft toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor social media tenzij anders 

aangegeven.

- De foto’s worden afgeleverd na ontvangen van de betaling.

- Prijzen die vermeld staan op de website voor zakelijke fotoshoots zijn exclusief btw.

- Prijzen die vermeld staan op de website voor particuliere fotoshoots zijn inclusief btw.

- Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet 

bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had. Jij dient op de hoogte te zijn van mijn 
standaard stijl. 


1. Algemene zaken 
- Alle foto’s op deze website en op de social media kanalen van Yara Dragt Photography, zijn 

eigendom van Yara Dragt. 

- De bewerkte foto’s blijven tot een half jaar in mijn archief. Het is dus niet mogelijk om na een 

half jaar de foto’s nog weer op te vragen. Zorg daarom zelf voor een goede back-up.

- Ik ben niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

- De website van Yara Dragt wordt met veel zorg bijgehouden. Mochten er toch fouten op de 

website staan, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Yara Dragt staat in haar recht 
om informatie te wijzingen wanneer ze dit nodig vindt.


- Jij dient klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 
kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met onderbouwing aan mij kenbaar 
te maken. Ik streef ernaar binnen 3 werkdagen op klachten te reageren.


- Ik maak en bewerk foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de 
normale standaarden. Jij verklaart bekend te zijn met mijn stijl. Aanvullende of gewijzigde 
wensen leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.


- Yara Dragt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade bij 
een reportage op locatie of in de studio.


2. Tarieven en betalingen 
- Alle tarieven voor zakelijke fotografie zijn exclusief btw.

- Alle tarieven voor particuliere fotografie zijn inclusief btw.

- De koopprijs luidt in Euro’s.

- De foto’s worden afgeleverd na het ontvangen van de betaling.

- Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend mits er een duidelijk akkoord is tussen beide 

partijen.

- Bij bruiloften en evenementen dient vooraf 25% betaald te zijn, na de bruiloft of het evenement 

zal het resterende bedrag gefactureerd worden, wanneer deze betaald is ontvangt u de foto’s.




3. Annuleringen 
- Een annulering kan enkel telefonisch doorgegeven worden.

- In het geval van onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid een shoot te onderbreken 

of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is er bijvoorbeeld sprake in geval van ziekte, 
extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot 
materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien 
mogelijk zullen wij een nieuwe datum overeenkomen of zal ik zorgdragen voor een vervangende 
fotograaf in dezelfde stijl. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heb jij het recht 
de overeenkomst te ontbinden.


4. Auteursrechten van de foto’s 
- De auteursrechten van de foto’s liggen altijd bij Yara Dragt. 

- U geeft automatisch toestemming om de foto’s te gebruiken op mijn website of sociale media. 

Hiervoor ontvangt u geen vergoeding.

- Indien u niet wilt dat foto’s gebruikt worden voor deze doeleinden, dient u dit bij de reservering 

aan te geven. 

- Het is niet toegestaan om de foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking dan deze is 

aangeleverd door Yara Dragt. Er mogen dus geen eigen filters of bewerkingen overheen gezet 
worden.


- Jou wordt gevraagd, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, mijn naam te 
vermelden.
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