
Foto's en/of video's gemaakt door Jessica vd berg fotografie kunnen worden gebruikt op
website en andere social media kanalen zoals blog, instagram, facebook enz. Indien dit niet
gewenst is graag voor de shoot aangeven per mail.
De prijzen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd. De prijs op het moment van de boeking
blijft echter staan voor dat jaar. Mocht de shoot een jaar later plaats vinden zullen de nieuwe
tarieven gelden.
Foto's worden in de stijl van de fotograaf bewerkt waarvoor je deze shoot dan ook boekt.
Deze stijl kun je zien in het online portfolio op de website of social media. Bij het boeken van
een shoot gaat de klant akkoord met het bewerken in deze stijl. 
De foto's in de online beveiligde galerij zijn niet bestemd voor gebruik en zijn uitsluitend
bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd
worden op welke wijze dan ook. Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-
bestanden) geleverd.
De klant dient bij het boeken van een fotoshoot een aanbetaling van €25,- te doen. Pas als
deze aanbetaling is voltooid, staat de datum van de opdracht vast. De gekozen bewerkte
foto’s worden na betaling van het volledige openstaande bedrag van het pakket van de
shoot geleverd via wetransfer in hoge resolutie zonder watermerk.
De foto's mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van
de fotograaf tenzij het anders overeengekomen is. Indien de foto's wel als commercieel
doeleinden gebruikt worden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf  zullen er
gerechtelijke stappen ondernomen worden.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe. 
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen
of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient
altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotograaf gebruikt te worden. Foto's mogen
nadien niet zelf bewerkt worden met filters en/of andere aanpassingen.
Foto's zullen 3 maanden bewaard worden door de fotograaf. Zorg ervoor dat jezelf een back-
up maakt van jullie foto's. 
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