
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 
Studio Zus en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en 
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een 
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn 
afgeweken.  

 
2. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je als klant van 

niemand toestemming nodig te hebben om deze algemene voorwaarden geldig te 
doen zijn. Indien de geportretteerde minderjarig is, dan ligt de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/voogd. Indien geconstateerd 
wordt dat een partij deze voorwaarden niet respecteert, dan zal de Studio Zus deze 
partij hierover aanschrijven. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, zullen 
verdere stappen ondernomen worden volgens het Nederlands recht.  

 
3. Offertes hebben een geldigheidsduur van 10 dagen. 

 
4. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Studio Zus heeft het recht om tot twee werkdagen 

na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De 
offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een 
proportionele prijs. 

 
5. De Algemene Voorwaarden van Studio ZUS gaan direct bij het boeken van jouw 

film/ fotoshoot gelden.  
 

6. De prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzend, reis- en parkeerkosten. Reiskosten 
bedragen 0,25 cent per kilometer vanaf 3544KB, Utrecht. Binnen Utrecht worden 
geen reiskosten berekend.  

 
7. De betaling dient op de dag van onze film/fotoshoot voldaan te zijn. Hiervoor 

ontvang je bij boeking een factuur. Als de datum wijzigt, blijft de oorspronkelijke 
factuur en bijbehorende betaaldatum staan.  

 
8. Boekingen zijn bindend.  

 
9. Pas wanneer de aanbetaling voldaan is, is de afspraak definitief. Afzien van de 

opdracht kan tot 30 dagen (1 maand) voorafgaand. 
 

10. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de 
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de 
opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt 
tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke 
of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in 
de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode 
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Studio Zus echter hogere kosten ter incasso 
heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte 
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 



executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De 
opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 
11. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de 

opdracht (herroeping), is dat indien de herroeping minimaal 30 dagen (1 maand) 
voorafgaande aan de opdracht plaats vindt, kosteloos. Als de afzegging minder dan 
30 dagen wordt 25% van de totaalkosten in rekening gebracht. Bij annuleringen 
korter dan 1 week van tevoren of in geval van niet komen opdagen, worden de 
kosten voor de film/fotoshoot geheel in rekening gebracht. Weersomstandigheden 
vallen niet onder legitieme redenen om een film/fotoshoot af te zeggen. Het 
verzetten van een film/fotoshoot kan in overleg.  

 
12. Als de Studio Zus in geval van overmacht (denk aan, maar niet uitsluitend tot: ziekte, 

overlijden, natuurrampen en/of schade aan apparatuur) niet op de afgesproken 
datum en het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, wordt geprobeerd de ontstane 
problemen zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door de film/fotoshoot – 
binnen redelijke termijn – te verzetten. Indien het voorgaande niets oplost of niet 
mogelijk is, kan de Studio Zus daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. In dit 
geval volgt volledige restitutie van het betaalde bedrag. 

 
13. Als klant heb je het recht de foto's te gebruiken in de privésfeer. Wil jij de foto's 

commercieel of zakelijk gebruiken (bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien je 
voorafgaande en schriftelijke toestemming aanvragen en te ontvangen.  

 
14. Het auteursrecht en eigendomsrecht van de film/foto’s blijft van Studio Zus en wordt 

niet overgedragen. Dit betekent dat Studio zus de foto's onder andere de website, op 
social media, fotowedstrijden of als reclame voor zijn werk kan en mag gebruiken. In 
andere woorden.Studio Zus behoudt het recht de foto’s onbeperkt in tijd, wijze, 
context en omvang openbaar maken, te verveelvoudigen, commercieel te gebruiken 
en te publiceren. Tenzij het tussen Studio Zus en opdrachtgever anders 
afgesprokken en schrijftelijk vast gelegd is uitdrukkelijk anders is. 

 
15. Het product (film-foto) wordt binnen drie a vier weken ingeleverd.  

 
16. Studio Zus geeft een tevredenheidsgarantie. Indien de opdrachtgever onverhoopt 

toch klachten heeft inzake het geleverde werk, dan dienen deze zo spoedig 
mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de product 
schriftelijk aan Studio Zus te worden medegedeeld. Studio Zus heeft het recht om 
het afgekeurde werk nader te controleren, en, indien uw klacht terecht is, binnen 
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot 
onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden. 

 
17. Nadat het product ingeleverd is na 30 dagen word het door Studio Zus verwijdert. 

Het bewaren van de film/ foto's is een extra dienst. Hier kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. 

 

 


