



Algemene voorwaarden van KIWI Fotografie 

• KIWI Fotografie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20103681 gevestigd aan Frambozenberg 3, 
4708 CH, Roosendaal. 

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met KIWI Fotografie een overeenkomst 
sluit. 

• Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en KIWI Fotografie. 

1. Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de 

opdrachtgever sluit met KIWI Fotografie. Eventuele afwijkingen op deze algemene 

voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

2. Uitvoering van de opdracht  

2.1 KIWI Fotografie draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de 

daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.  

2.2. KIWI Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet 

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

4. Licentie / auteursrecht  

4.1 De opdrachtgever ontvangt een licentie om de foto/video/scan-bestanden te plaatsen op 

internet teneinde een pand te verkopen, verhuren of tonen. Het is niet toegestaan de 

bestanden te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.  

4.2 De bestanden blijven eigendom van KIWI Fotografie die auteursrecht behoudt en de 

bestanden mag gebruiken voor promotionele doeleinden zoals plaatsing op website. 

4.3 Bij het maken van beeldmateriaal wordt door ons verondersteld dat de opdrachtgever 

toestemming verkreeg van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. De opdrachtgever is 

volledig aansprakelijk hiervoor en KIWI Fotografie kan hier niet aansprakelijk voor worden 

gesteld.  

5. Prijs  

De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.  

6. Betaling  

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
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6.2. Indien KIWI Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn 

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

verschuldigd over het factuurbedrag.  

6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft 

de vordering van KIWI Fotografie op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook 

dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van KIWI Fotografie.  

7. Aansprakelijkheid  

7.1. KIWI Fotografie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde 

informatie en documenten. KIWI Fotografie biedt niet de garantie dat de geleverde diensten 

het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.  

7.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KIWI Fotografie aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan KIWI Fotografie 

worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is KIWI Fotografie 

niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de 

opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan KIWI Fotografie zijn verstrekt, heeft KIWI 

Fotografie het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.  

7.3. Indien KIWI Fotografie aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot 

ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de 

aansprakelijkheid voortvloeit.  

9. Klachtenregeling  

Klachten inzake het geleverd werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien 

werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/ per mail aan KIWI Fotografie 

te worden medegedeeld. KIWI Fotografie heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed 

werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij 

zou leiden. 

10. Diversen  

10.1. KIWI Fotografie is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.  

10.2. In geval van faillissement of  surséance van betaling is KIWI Fotografie gerechtigd de 

overeenkomst per direct te ontbinden.  

10.3. KIWI Fotografie is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de 

opdrachtgever de beschikking krijgt. 

10.4. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en KIWI Fotografie is uitsluitend onderworpen 

aan het Nederlands recht. 

KIWI Fotografie KVK 20103681 btw NL001172819B48


