
 

 

Algemene voorwaarden. 

 

Definities. 

Ondernemer: Photo Porté B.V. en Holding B.V. of fotograaf handelend in opdracht van Photo Porté 

B.V. of Holding B.V. 

Product: Grafisch en fotografisch werk. 

Wederpartij: opdrachtgever. 

Opdracht: Een opdracht is de overeenkomst die mondeling en/of schriftelijk met de wederpartij 

overeengekomen is betreffende het leveren van grafisch en/of fotografisch werk. 

 

Toepassing: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten 

tussen Photo Porté B.V. en Photo Porté B.V. Holding enerzijds en een wederpartij anderzijds. De 

overeenkomst is van kracht vanaf het moment dat mondeling of schriftelijk opdracht is gegeven tot het 

leveren van het product zoals omschreven bij definities. 

 

Vergoeding: Tenzij anders overeengekomen hanteert de ondernemer de aan de opdrachtgever  

mondeling of schriftelijk medegedeelde tarieven. Tarieven zijn vooraf opvraagbaar en zijn algemeen 

bekend bij de wederpartij. 

 

Factuur. 

De wederpartij verplicht zich tot betaling van de factuur uiterlijk 14 dagen na de op de factuur 

aangegeven datum. Deze betalingsconditie staat tevens vermeld op de factuur. 

De wederpartij heeft gedurende tien werkdagen gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken tegen de 

inhoud van de factuur. Na deze termijn geldt de factuur als bindend en dient de wederpartij de 

betalingsconditie na te komen. 

Indien wederpartij niet binnen de aangegeven termijn de betaling heeft voldaan heeft ondernemer het 

recht op compensatie voor gebruik van het geleverde product en het recht de toestemming in te trekken 

voor het gebruik van het geleverde product. Incassokosten komen voor rekening van de wederpartij.  

 

Levertijd. 

Tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen verplicht de ondernemer zich tot levering 

van het door opdracht tot stand gekomen product binnen een termijn van 24 uur  na totstandkoming op 

de eerst volgende werkdag, tenzij anders overeengekomen. Uitzondering is overmacht door 

bijvoorbeeld een technische storing bij een externe provider.  

 

Klacht. 

Klachten over geleverd product dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk te worden medegedeeld. De 

fotograaf en/of Photo Porté B.V. dienen vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld binnen een 

redelijke termijn alsnog te komen tot het leveren van een product naar tevredenheid. Aansprakelijkheid 

van de ondernemer beperkt zich tot tweemaal de factuurwaarde die voor de opdracht berekend zou 

worden. 

 

Gebruik product. 

Het product blijft eigendom van de ondernemer. De opdrachtgever heeft het recht tot gebruik van het 

product tenzij de wederpartij in gebreke blijft zoals beschreven onder de noemer factuur. 

De wederpartij dient schriftelijk toestemming te vragen voor ander gebruik dan overeengekomen. 

Het auteursrecht berust bij Photo Porté B.V. Gebruik van het product dat niet is overeengekomen wordt 

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. 

 

Licentie. 

Het is de wederpartij toegestaan het product te gebruiken mits aan de condities zoals vermeld in de 

factuur voldaan is. De wederpartij is niet bevoegd het geleverde product aan een andere partij in 

gebruik te geven.  De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt is verantwoordelijk voor 

het verkrijgen van toestemming van geportretteerden of andere belanghebbenden. 

De wederpartij vrijwaart de ondernemer van aansprakelijkheid in deze. 

 

Naamsvermelding. 

Bij publicatie van het product in de media door de wederpartij behoudt de ondernemer zich het recht 

voor tot naamsvermelding, te weten de bedrijfsnaam van de ondernemer. 



 

 

 

Faillissement. 

In geval van faillissement van de wederpartij heeft de ondernemer het recht de toestemming voor het 

gebruik van het product per direct te beëindigen. De vorderingen van de ondernemer op de wederpartij 

zijn onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

Identiteit ondernemer: 

Photo Porté B.V. 

KvK Nummer: 32087097 

BTW Nummer:819152705 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van  Koophandel onder het KvK nummer van de 

ondernemer. 

 


