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Diensten 

Europhoto is gespecialiseerd in bedrijfs- en reclamefotografie,  studiofotografie, in-store advertising, 
digitale beeldbewerking en reportages (géén trouwreportages).Wij maken foto's voor verschillende 
opdrachtgevers, van particulier en zelfstandig ondernemer tot multinational, in binnen- en buitenland.  

Onze foto's worden voor elk doel gebruikt zoals: (bedrijfs)folders, jaarverslagen, tijdschriften, 
(studie)boeken, op websites, banners, beurspresentaties, enz. enz. van het eerste idee tot en met het 
eindproduct, alles in 1 hand.  

Een team van zeer betrokken vakmensen vormt de kern van ons bedrijf.   

Wij zijn er van overtuigd dat je niet in alles goed kunt zijn. Wij richten ons volledig op de fotografie, 
daarom hebben wij gekozen voor kwalitatief goede, betaalbare en betrouwbare partners die ons 
ondersteunen bij onze activiteiten. 

Reportages 

Het maken van een fotoreportage heeft alles te maken met het scheppen van sfeer, 
inprovisatievermogen, organisatie, timing, belichting en vooral... geduld.  

Op het juiste moment klikken, daar gaat het om.  

Zoeken naar dat ene beeld dat het hele verhaal verteld of een situatie verbeeldt en de kijker 
meeneemt naar de plaats van handeling.  

WIJ MAKEN GEEN TROUWREPORTAGES 

Bedrijfsreportages  

Europhoto is bekend om haar reportages voor het bedrijfsleven. Productieprocessen, schade- en 
schouwrapporten, openingen van gebouwen, kortom alles wat voor uw bedrijf vastgelegd moet 
worden kan Europhoto voor u verzorgen.  

Deze presentaties worden in een presentatiemap of fotoboek, compleet met teksten en 
illustraties,  afgeleverd maar kunnen desgewenst verzorgd worden op CD, DVD, Powerpoint of een 
zelfstartend computerprogramma, evt. aangevuld met passende muziek en/of tekst. 

Architectuur  

Een bouwwerk is geen dood ding, maar een persoonlijkheid met 
een eigen karakter (bijvoorbeeld: markant, origineel, statig, 
modern of klassiek).   

Een fotoreportage is pas geslaagd, vinden wij, als de fotograaf 
die architectonische persoonlijkheid op een sfeervolle en 
technisch perfecte wijze tot leven heeft weten te brengen. 
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Interieur 

Een samenspel van licht, kleuren en contouren. Om de uitstraling van een bepaalde ruimte te kunnen 
vangen in een aansprekend beeld is een haarscherp oog voor detail onontbeerlijk.  De kleinste 
verandering in licht of het verschuiven van een object kunnen een foto namelijk maken of breken  

Voor ons keer op keer een uitdaging. 

Studio 

Bij studiofotografie werken we graag met een opnameconcept. Voor wie maken we de foto, wat willen 
we weergeven en waar worden de foto's voor gebruikt? Daarna bepalen we hoe we het gewenste 
effect gaan bereiken.   

De juiste lichtval en de perfecte achtergrond is heel belangrijk. Bij studiofotografie kunnen we veel 

verschillende beelden creëren door de meest uiteenlopende decors.  

  

Bovendien is het bij studiofotografie zeer goed mogelijk om foto’s te bewerken. Dit zorgt ervoor dat we 

uw fotosessies aan kunnen bieden met een persoonlijke uitstraling.  

  

Na de sessie bekijken we alle beelden en kiezen samen met de klant de beste foto’s uit. Deze kunnen 

we dan eventueel naar wens bewerken.  

  

Desgewenst kunt u ook gebruik maken van onze 'Fotoshoot At Home' service d.m.v. ons portable 

studio systeem.  

Voor zakelijke relaties heeft Europhoto een uniek concept door een mobiele fotostudio te installeren 
bij uw bedrijf.  

Uw zakelijke foto's kunnen dan in uw bedrijf worden gemaakt. Dit bespaart u en uw medewerkers veel 
tijd en kosten. 

Profielfoto's 

Je profielfoto is tegenwoordig allesbepalend voor je imago op internet. Het is het eerste contact dat 
mensen met je hebben als ze je zoeken op google en sociale media zoals Facebook en Linked-In.   

Vooral zakelijk is het dus van belang hier serieuze aandacht aan te besteden.  

Een goede profielfoto straalt professionaliteit en toegankelijkheid uit.  

Europhoto heeft een uniek concept door een mobiele fotostudio te installeren bij uw bedrijf.  

Uw zakelijk portret kan dan in uw bedrijf worden gemaakt. Dit bespaart u en uw medewerkers veel tijd 
en kosten.  
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Portretten 

Een goed portret vertederd, ontroert of is gewoon mooi om naar te kijken.  

Het uiteindelijke resultaat hangt niet alleen af van het technische inzicht van de fotograaf. belangrijk is 
dat degene die op de foto gaat zich op z'n gemak voelt, alleen dan kun je die ene blik of lach vangen 
die het portret herkenbaar maakt.   

Daarom geven wij de voorkeur aan vlot en informeel boven 'geposeerd'. Want pas dan krijg je het 
portret dat recht doet aan iemands persoonlijkheid. 
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Beeldbewerking 

Europhoto is meer dan een fotograaf, een fotograaf van naam op het gebied van traditionele en 
digitale beelden, met specialisten op het gebied van bedrijfs- en reclamefotografie, maar ook van 
digitale beeldmanipulatie, beeldretouche en afwerking door middel van digitale technieken. 

Enkele mogelijkheden: 

- Deeluitsnedes uit bestaande foto's met aanpassingen naar wens.  

- Restaureren van beschadigde foto's. 

- Beeld in beeld montages  

- Kleuren corrigeren en/of wijzigen 

- Toevoegen van tekst en bedrijfslogo's 

- Krassen of stof wegwerken 

- Een bestaande foto een neutrale bijpassende achtergrond geven 

- Personen uit verschillende foto's samen voegen 

- Personen uit groepsfoto's verwijderen 

- Beeldretouche en opmaak 

- Inkleuren van oude zwart-wit foto's 

- Verwerking van digitale in- en output 
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Om rekening mee te houden: Uw oude foto volstaat als origineel en blijft volledig intact (u krijgt hem 
onaangetast terug).   

Negatieven of dia's kunnen ook als origineel dienen.  

Het formaat van uw originele foto heeft geen invloed op het formaat van de nieuwe foto; u kunt elk 
formaat kiezen. Let wel op bij sterke uitvergrotingen dat korrel en ander oneffenheden beter zichtbaar 
kunnen zijn.  

Uw nieuwe foto wordt 10 jaar opgeslagen in ons computerarchief. U kunt altijd nabestellen. 

 Als u specifieke wensen heeft, neem dan even contact met ons op via info@europhoto.nl 

 

 

 

  

mailto:info@europhoto.nl
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Producten 

Afwerking 

Wij zijn er van overtuigd dat je niet in alles goed kunt zijn. Wij richten ons volledig op de fotografie, 
daarom hebben wij gekozen voor goede, betaalbare en betrouwbare partners die ons ondersteunen 
bij de verwante activiteiten.  

Via onze partners kunnen wij de door ons gemaakte foto's afwerken in alle gangbare papierformaten, 
maar ook op andere dragers zoals:  

- fotoboeken, 

- canvas,  

- acrylglas, 

- forex, 

- alu-dibond, 

- hout 

- glas 

- perspex 

- expolijsten, 

- PVC zeil, 

- fotobehang, 

- stickers, 

- tuinposters, 

- Polystyreen, 

- lichtbakken en PVC.   

Europhoto gebruikt uitsluitend professionele en zeer hoogwaardige dragers voor het afdrukken van 
digitale foto's.  

Ook is het mogelijk uw foto's als digitale bestanden aan te leveren t.b.v. drukwerk en/of verwerking in 
uw internetpagina. 
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Europhoto levert een groot assortiment producten. Hieronder enkele voorbeelden. 

 

Foto's 

Uw foto's worden professioneel afgedrukt op kwalitatief hoogwaardig fotopapier. 

Professioneel fotopapier 

De foto's die u bestelt worden door het gerenommeerde vaklab Profotonet afgedrukt op Fuji Digital 
Professional DPII-papier. Dit zeer hoogwaardige fotopapier onderscheidt zich kwalitatief van het 
'standaard' papier dat u gewend bent. Het papier is speciaal ontwikkeld voor digitale belichting met 
zeer hoge printkwaliteit. Zelfs het helderste wit en het diepste zwart worden probleemloos 
weergegeven. Het robuuste papier is geoptimaliseerd voor een natuurlijke weergave van huidtinten en 
behoudt de kleurkwaliteit ook na vele jaren! 

 

Professioneel fotopapier 

In het bestelscherm ziet u één of meerdere van de volgende papiersoorten: 

Glans 

Dit glossy papier is uitermate geschikt voor fotoafdrukken met een mooie glans en briljante kleur-
weergave. Het is de meest bestelde papiersoort. 

Mat 

Dit fotopier heeft fijne oppervlaktestructuur en daarom erg geschikt om in te lijsten achter niet-
ontspiegeld glas. Bovendien is het oppervlak weinig gevoelig voor vingerafdrukken, stof en krassen. 
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Pearl 

Afdrukken op Pearl hebben een extra intense kleurweergave. Met name in lichte kleuren en huidtinten 
geeft het een diep glanzend effect. Pearl is met name geschikt voor voor glamour- en portretfotografie 
en foto's waarbij de ruimte- en dieptewerking een belangrijke rol spelen. 

 

Downloads 

Digitale bestanden 

Steeds vaker worden foto's ook digitaal besteld. Als u een foto als download bestelt, ontvangt u direct 
na ontvangst van de betaling de link naar het bestelde fotobestand en kunt u de bestelde foto 
downloaden. 

 

Origineel bestand voor eigen gebruik 

Bestel het originele fotobestand van Europhoto in hoge resolutie voor uw eigen archief. De foto kunt u 
onbeperkt voort uzelf gebruiken. U kunt de foto bijvoorbeeld in een een fotoboek verwerken of er zelf 
één of meerdere fotoproducten van bestellen. 

Auteursrecht 
Omdat Europhoto de auteursrechten van de foto bezit, mag u de foto alleen privé gebruiken. U hebt 
toestemming van Europhoto nodig om de foto zakelijk te gebruiken of te publiceren. Ook voor het 
delen van de foto en het publiceren op uw website of via social media is toestemming nodig. 

Origineel bestand rechten-vrij 

U ontvangt het originele fotobestand van Europhoto in hoge resolutie. Bij het aanschaffen van de 
rechten-vrije foto hebt u toestemming om deze bijvoorbeeld in het clubblad van uw vereniging te 
publiceren, met anderen te delen of bij een artikel in de lokale krant te plaatsen. Ook kunt u de foto 
voor uw website gebruiken of via social media te delen. 
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Fotobestand voor website en social media 

Het bestand heeft een maximale afmeting van 800 pixels en is daardoor uitermate geschikt voor 
gebruik op uw website of om te delen via e-mail of social media. 

Auteursrecht 
Omdat Europhoto de auteursrechten van de foto bezit hebt u toestemming nodig als u de foto zakelijk 
wilt gebruiken (bijvoorbeeld op de website van uw bedrijf), neem in dat geval vooraf even contact op 
met Europhoto om dit af te stemmen. 

 

Combi-vellen 

Een fotoafdruk met daarop meerdere kleinere foto's afgedrukt. 

Combivel 

Een combivel is een fotoafdruk met een buitenmaat van 13x19 centimeter of 15x22 centimeter met 
daarop de door u geselcteerde foto gecombineerd in verschillende kleinere formaten. 

 

Combivellen zijn met name geschikt voor portretten. Een combivel is extra voordelig. U ontvangt 
namelijk meerdere afdrukken van de bestelde foto. 

 

 

 

 

  



 
 

 
12 

 
 

Wanddecoratie 

Maak uw eigen galerie in huis of op kantoor met moderne wanddecoraties van uw eigen foto's. 

 

De verkleurde vergrotingen in stoffige lijsten kunnen eindelijk vervangen worden. Moderne wand-
decoratiematerialen laten uw foto's stralen en geven uw huis, kantoor of clubgebouw een frisse 
uitstraling. Sommige fotoproducten kunt u zelfs buiten gebruiken om uw muur of schutting creatief te 
decoreren. 

Canvasdoek 

Onze canvasdoeken zijn van hoge kwaliteit met mooie volle kleuren. Door de speciale inkt is het doek 
watervast. 

 

U hoeft niet bang te zijn dat er een gedeelte van het beeld buiten het kader valt: in de winkelwagen 
wordt automatisch het juiste formaat berekend dat bij uw foto past (fouten omdat u een verkeerd 
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formaat kiest zijn hierdoor uitgesloten). Door een speciale bewerking tijdens het productieproces valt 
er maar een minimaal gedeelte van de rand weg. 

Uw canvas wordt compleet met ophangsystem en bevestigings-
materialen geleverd 

 

Tuinposter 

  

Een tuinposter fleurt uw tuin, balkon of dakterras helemaal op. Ook kijkt u weer met plezier naar die 
saaie schutting. Ook in de winter geeft de poster extra kleur aan uw tuin. De poster hangt ook mooi in 
huis. Het kan bijvoorbeeld een stoere blikvanger in de slaapkamer zijn. 

Uw foto wordt afgedrukt op hoogwaardig vinyl. De tuinposter is UV- en waterbestendig en staat garant 
voor een optimale kleurechtheid en een lange levensduur. Het doek is voorzien van vier ophangogen. 
Is uw doek groter dan 100 cm, dan komen er ringen om de 40 centimeter. 

Uw foto afgedrukt op aluminium 

Een foto op aluminium, ook wel foto op Dibond genoemd, geeft uw interieur een moderne look. Door 
de structuur van aluminium krijgt uw foto een prachtige uitstraling. 

Wat is een foto op aluminium? 

Aluminium is een vrij nieuw product om te bedrukken. U zult zich er misschien moeilijk een voorstelling 
van kunnen maken. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de lichtomstandigheden. Daardoor 
blijft de foto steeds weer interessant om naar te kijken. 
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Uw foto wordt haarscherp op een aluminium plaat afgedrukt. De geborstelde RVS-structuur van het 
aluminium zorgt voor een unieke uitstraling. Het moderne product geeft uw foto juist dat beetje extra. 
De aluminium print wordt geleverd met een handig ophangsysteem en is geschikt om zowel binnen als 
buitenshuis te gebruiken. 

Foto op vurenhout 

Doe mee met de nieuwste trend en bestel uw dierbare foto 
op hout. Een foto op hout laat uw foto door zijn nerven en 
noesten veel meer spreken dan een foto in een eenvoudig 
fotolijstje of canvasprint. Het hout zorgt voor een warme en 
natuurlijke uitstraling. 

Uw foto op hout ophangen is zeer gemakkelijk! Binnen een 
paar minuten kunt u al genieten van een prachtig kunstwerk 
aan de muur!  

Het vurenhouten materiaal is minder geschikt voor gebruik 
buitenshuis of in natte ruimtes zoals uw badkamer 

Foto op larixhout 

Doe mee met de nieuwste trend en bestel uw dierbare foto 
op hout. Een foto op hout laat uw foto door zijn nerven en noesten veel meer spreken dan een foto in 
een eenvoudig fotolijstje of canvasprint. Het hout zorgt voor een warme en natuurlijke uitstraling. 

 

Uw foto op hout ophangen is zeer gemakkelijk! Binnen een paar minuten kunt u al genieten van een 
prachtig kunstwerk aan de muur!  

De larix ondergrond is watervast en daarom ook geschikt voor gebruik buitenshuis of in natte ruimtes 
zoals uw badkamer 
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Foto op plexiglas, uniek en modern 

 

Een foto op plexiglas is een bijzonder luxe en originele blikvanger. Door de strakke en moderne stijl is 
een foto op plexiglas ideaal voor weergave van portretten, trouwfoto’s en sportfoto's. Vanwege de 
professionele uitstraling is dit product zeker ook geschikt voor zakelijke doeleinden. Omdat plexiglas 
op een bijzondere manier met licht omgaat, zal uw glas foto steeds weer een ander effect krijgen. 
Kortom, de plexiglas foto is een ware eye-catcher voor uw interieur! 

Uw wanddecoratie wordt compleet met ophangsysteem geleverd 

 

Luxe wanddecoratie 

Maak van uw huis of kantoor een fotogalerie 

Droom even mee: uw foto in museumkwaliteit aan de muur... 

 

Laat de kleuren in uw foto knallen. De sublieme fotoafdruk op premium fotopapier wordt veredeld met 
een high-end finishing naar keuze. Krasvast laminaat, drie of zelfs tien millimeter acrylaatglas. De luxe 
wanddecoratie staat garant voor een optimale kracht van de kleur- en detailweergave van uw foto en 
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biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf. Door de verlijming van de fotoafdruk met Dibond 
ontstaat een duurzaam product met verfijnde kleurkwaliteit. 

Acryluxe - Dibond met 3 mm acrylaatglas 

Laat de kleuren in uw foto knallen. Uw foto wordt afgedrukt op premium fotopapier, gelamineerd op 
Dibond en daarna veredeld met acrylaatglas. Dit staat garant voor een optimale kleur- en detail-
weergave van uw foto en biedt bescherming tegen invloeden van buitenaf. Door de verlijming van de 
fotoafdruk tussen Dibond en de acrylaatglasplaat ontstaat een duurzaam fotoproduct met verfijnde en 
chique uitstraling. 

 

De Acryluxe fotoproducten zijn voorzien van een fraai en degelijk ophangsysteem. 

Opbouw: aluminium + kunststof + aluminium + premium fotoafdruk + 3 mm arcylaatglas 

Acryluxe - Dibond met 10 mm gepolijst acrylaatglas 

Met uw eigen foto op Dibond achter 10 mm acrylaatglas haalt u superieure museumkwaliteit in huis! 
De hoogwaardige fotoafdruk wordt bij dit zeer luxe product gelamineerd op Dibond en daarna 
veredeld met 10 mm acrylaatglas. De dikte van het materiaal geeft het fotoproduct een extra dimensie 
en optimale kracht van kleur- en detailweergave. De gepolijste randen maken de afwerking van het 
luxe fotoproduct een chique eyecatcher. 

 

De Acryluxe fotoproducten zijn voorzien van een fraai en degelijk ophangsysteem. 

Opbouw: aluminium + kunststof + aluminium + premium fotoafdruk + 10 mm gepolijst arcylaatglas 
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Diboluxe - Dibond met krasvast laminaat 

Diboluxe met krasvast laminaat geeft uw foto een wat zachtere uitstraling. Uw foto wordt afgedrukt op 
premium fotopapier en veredeld met Dibond voor een vlak en stijf resultaat. Hierna wordt de foto 
beschermd met de krasvast laminaat zodat deze optimaal bestand is tegen invloeden van buitenaf. 
Het matte oppervlak van het laminaat elimineert spiegelingen en maakt van uw foto een moderne 
blikvanger. 

 

Diboluxe fotoproducten zijn voorzien van een fraai en degelijk ophangsysteem. 

Opbouw: aluminium + kunststof + aluminium + premium fotoafdruk + krasvast laminaat 

 

Decoratie 

Mooie fotoproducten om uw woonkamer, slaapkamer of bureau op te vrolijken. 

Acryluxe - Fotoblok van 20 millimeter acrylaatglas 

Woonkamer, slaapkamer of bureau opvrolijken? Een fotoblok, geheel gemaakt van acrylaatglas, 
maakt van elke foto een moderne eyecatcher. De sublieme fotoafdruk op 
premium fotopapier wordt veredeld met ultra dik acrylaatglas van twintig 
millimeter. Hierdoor kunt u het fotoblok overal plaatsen. Door de fijne 
afwerking en de mooi gepolijste randen heeft het fotoblok een luxe uitstraling. 
Het acrylaatglas zorgt voor optimale detail- en kleurweergave van uw foto. 
Het fotoblok is een prachtig cadeau voor iedere gelegenheid of natuurlijk voor 
uzelf! 
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Prachtige aluminium textielframes 

Met het aluminium textielframe laat je de emoties van de foto afspatten. Niet alleen vanwege de 

ultieme vergroting van de foto op een elegant doek, maar ook het strakke profiel geeft een 

fantastische uitstraling. 

De geweldige sublimatietechniek waarmee wordt geprint, staat garant voor een hoge mate van 

kleurechtheid. Uiteraard op de hoogste resolutie. 

 Vervaardigd van 210 grams decotex. 

 B1-brandvertragend. 

 Compleet verkrijgbaar, maar het doek en frame zijn ook los te bestellen. 

 Gespannen met siliconenpees; gemakkelijk vervangbaar! 

  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/70/large_full.png
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Frontlit Banners 
 

Steeds vaker ziet men op bedrukte banners tegen gevels van bedrijfspanden, op bouwplaatsen en bij 
evenementen. Het spandoek is een uitstekende reclamedrager. 
 

Het zeildoek is brandvertragend gecertificeerd. Dit maakt de spandoeken geschikt voor zowel binnen- 
als buitengebruik. Voor de banners gelden geen standaard maten. Of u nu op zoek bent naar een 
banner van 1 meter x 1 meter, of een vierkante van 5m bij 12m. De kwaliteit van het materiaal zorgt 
ervoor dat uw reclame in weer en wind mooi blijft. Het perfecte visitekaartje dus voor uw bedrijf of 
evenement! 
 

Specificaties banner:  
Materiaal: 550 gr/m2 Frontlit Banner, brandcertificering B1 
Bedrukking: Full Colour, 600 dpi, aan 1 zijde 
Afwerking: omzoomd en voorzien van ringen 
 
 

Mesh Banners 
 
Naast banners in PVC zeildoek produceren wij ook MESH doek. 
Mesh doek is geperforeerd PVC zeildoek dat door deze eigenschap 
enigszins wind doorlaat. Dit maakt de spandoeken uitstekend geschikt voor 
buitengebruik waar de doeken aan veel windbelasting bloot komen te staan. 
Tevens kunnen de doeken ook voor ramen toegepast worden zodat men een reclame-uiting op de 
gevel kan hangen maar toch nog naar buiten kan kijken. 
  
Specificaties banner:  
Materiaal: 340 gr/m2 Geperforeerde Banner, brandcertificering B1 
Bedrukking: Full Colour, 600 dpi, aan 1 zijde 
Afwerking: omzoomd en voorzien van ringen 

 

Banner Frames 

 
Wilt u uw bedrijfspand voorzien van gevelreclame in de vorm van een full 
colour banner? 
Wij leveren en plaatsen frames naar elke gewenste maat. U heeft 
tegenwoordig de keuze uit het bekende standaard framewerk met 
buiskoppelingen, alsook het nieuwe Triaflex systeem, uitgevoerd in een 
mooi driehoekig buissyteem zonder koppelstukken. 
   
De frames kunnen aan gevels worden gemonteerd op diverse    
ondergronden of worden uitgevoerd in zelfstaande frame-constructies. Het 
frame wordt voor u op maat gemaakt, zodat het in iedere situatie kan 
worden toegepast. Of u nu een hangend, staand of rechthoekig frame 
zoekt, wij leveren een frame in ieder gewenst formaat!  
 
Graag informeren wij u naar de mogelijkheden.  
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Roll-up banner ''Standaard'' 
 
Efficiënt en economisch, maar uiteraard van goede kwaliteit. Met de roll-up standaard zorgt u zeer 
snel voor een goede presentatie van uw bedrijf of boodschap. Het geheel is compact en licht te 
transporteren, dus eenvoudig telkens op andere plaatsen te gebruiken. 
  
-  Geleverd in stevige draagtas 
-  Optie, 50W halogeen spot 
  
Printformaten: 
-  80 x 200 cm 
-  100 x 200 cm 
-  120 x 200 cm 
-  150 x 200 cm 
 

  

Outdoor banner 
 
Het ideale systeem voor open-air events. Eenvoudig op te zetten, met lichtgewicht kunststof voet, 
welke verzwaard kan worden met water of zand. De afmeting van uw print is variabel.  
  
Productspecificaties: 
-  Enkelzijdig 
-  Bevestiging mbv 4 zeilringen 
-  Gewicht 4  
Bannerformaat: 
-  Max 200 cm hoog X 100 
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L-banners; een-, twee-, of driezijdig 

Banners zijn een absolute must have als het om beurzen of andere evenementen gaat. De L-banner 

is een prima alternatief voor de bekende roll-up banners. Dit comfortabele presentatiesysteem is in 

een handomdraai opgezet en even gemakkelijk weer mee te nemen. 

 Keuze uit 4 soorten: single, double, triple en XL. 

 Een-, twee-, of driezijdige banners. 

 Print(s) vervaardigd van 510 grams PVC (frontlit) of 325 grams ferrari decolit (zwarte 
achterzijde, ondoorschijnend). 

 B1-brandvertragend. 

 Enkelzijdige, full color bedrukking. 

 Inclusief tas. 

 Opzettijd: circa 3-15 minuten (afhankelijk van het soort L-banner). 

Alleen print: 

Heb je de L-banner al in huis, maar wil je deze voorzien van een nieuwe uiting? De print is bij ons ook 

los te bestellen. Vraag hiervoor gerust een offerte aan. 

  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/121/large_3_preview.png
http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/121/large_3_preview.png
https://www.drukwerkdeal.nl/nl/offerte
http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/121/large_3_preview.png
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Steigerframe banners 

Steigerframe banners; in een handomdraai opgezet! En daarmee perfect voor beurs- en 

presentatiedoeleinden. 

 De banner bestaat uit een 48 mm aluminium buizenframe met hoekkoppelingen. 

 Het doek is voorzien van ringen om de 30 cm. 

 Steigerframe banners worden standaard geleverd met spinhaken. 

 Alle maten tot 300 x 200 cm worden geleverd met compacte voetplaten. 

 De 300 x 200 cm banner wordt geleverd met dwarsliggers (voor betere stabiliteit). 

 Zeer snelle opzettijd door gebruiksvriendelijk systeem. 

Let op: 

Bij het gebruik van spinhaken dient je doek aan alle zijden 10 cm kleiner te zijn t.o.v. het frame. 

Voorbeeld: in een frame van 2 x 3 meter past een spandoek van 1.80 x 2.80 meter. 

  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/101/large_preview.png
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Beurs- en presentatiewanden  

 
Beurs op de planning? Een beurswand is het visitekaartje van je stand. Met een fraaie pop-up of soft-
image wand zit het wel goed met die eerste indruk. Deze lichtgewicht beurswanden zijn ideaal om 
jouw bedrijf op een snelle en uiterst verzorgde manier te presenteren.  

 Keuze uit 2 soorten: soft-image en pop-up wand (beide verkrijgbaar in small en medium). 

 Print vervaardigd van 210 grams decotex of 500 grams no-lite + matlaminaat. 

 Enkelzijdige, full color bedrukking. 

 Inclusief verlichting en transporttas. 

 Opzettijd: circa 10-15 minuten. 

Heb je de beurswand al in huis, maar wil je deze voorzien van een nieuwe uiting? De print is bij ons 

ook los te bestellen. 

  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/112/large_1_preview.png
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Hekwerkbanners 

Niet alleen handig om een parcours mee uit te zetten of om mensen op afstand te houden; bedruk je 
boodschap op een hekwerkbanner en je bent verzekerd van een groot bereik. Verkrijgbaar in 2 
soorten: bouwhekbanner en dranghekbanner. 

Enkelzijdige, full color bedrukking. 

Doek vervaardigd van 260 grams mesh (gaasdoek) of 510 grams PVC (fronlit), beide B1 
brandvertragend. 

Het doek wordt omgezoomd en afgewerkt met ringen om de 30 cm. 

Mesh is winddoorlatend  

Mesh is een stevige PVC variant met kleine gaatjes, waardoor de wind erdoorheen kan en er minder 
spanning op het doek komt te staan.  

 

  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/105/large_preview.png
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Bouwhekbanners 
 

 
 
De hekken rondom uw evenement of bouwproject zijn ideaal om een boodschap over te brengen. 
Dit kan door middel van bouwhekbanners, ook wel bouwhekspandoeken of hekwerkdoeken genoemd. 
Door hun flinke formaat kunnen de passanten niet om uw boodschap heen. 
 
Vaak worden de bouwhekbanners gebruikt om deelnemende partijen bij bouwprojecten of sponsoren 
bij evenementen in het zonnetje te zetten. 
 
De bouwhekbanners hebben een formaat van 338 cm x 174 cm, uw boodschap wordt gedrukt op 
meshdoek of op PVC-frontlit 
 
Meshdoek is winddoorlatend, daardoor zijn uw bouwhekken wind en stormbestendig, PVC-frontlit is 
een dicht zeil zonder gaatjes. 
 
De bouwhekbanners worden bedrukt met high solvent-inkten. 
 
Dit staat garant voor een zeer lange kleurechtheid en daarnaast zijn uw bouwhek-banners water en 
UV-bestendig. 
 
Het bedrukte materiaal is brandvertragend en dus ook geschikt voor binnengebruik en het is 
eenvoudig te monteren. 
 
Wij hanteren een standaard levertijd van 7 werkdagen, eventueel kunnen wij wanneer dit gewenst is 
sneller leveren. 
 
De bouwhekbanners zijn eenvoudig op de bouwhekken te monteren met tyrips of spinhaken. 
 
Wanneer het een groot project betreft willen is het ook mogelijk om de doeken door ons 
reclamemonteurs aan de bouwhekken te monteren. 
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Banieren en banners bedrukken 

Een hoge attentiewaarde en een stijlvolle uitstraling? Laat banieren bedrukken! Een ideale 

communicatiedrager voor een scherpe prijs. 

 keuze uit drie baniersystemen; een indoor banier, een bannerrail, of een gevelbanier. 

 In verschillende afmetingen en doekmaterialen. 

 Enkel- of dubbelzijdige, full color bedrukking. 

 Voor iedere toepassing de juiste banier. 

 Geschikt voor binnen en/of buitengebruik.  

http://images.drukwerkdeal.nl/categorieheaders/95/indoorbanier_preview.png
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Ingelijste foto als cadeau 

 

Nadat we uw foto zorgvuldig hebben ingelijst, pakken we deze met toewijding als een cadeautje in, 
compleet met zilverkleurige strik. Daarna versturen we het pakketje in een beschermverpakking naar u 
toe. Door de feestelijke verpakking kunt u de ingelijste foto als kant-en-klaar cadeautje weggeven of 
rechtstreeks naar familie of vrienden verzenden. De fotolijst is zowel geschikt om neer te zetten als om 
aan de muur te hangen. 

 

Fotokado's 

Van muismat tot teddybeer. Leuk voor uzelf en als cadeau te geven. 

Keramische mok met foto 

Koffie en thee smaken natuurlijk het lekkerst in uw persoonlijke fotomok. Laat uw favoriete foto 
daarom afdrukken op een porseleinen mok. Door de hoogwaardige sublimatietechniek is de fotomok 
vaatwasserbestendig. De afbeelding zit niet óp de mok, maar wordt in het materiaal gebakken! Handig 
voor thuis of op kantoor. Een persoonlijke fotomok is altijd een leuk cadeau. 
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Persoonlijke muismat 

Fleur uw werkplek op met een persoonlijke muismat! De muismat met uw eigen foto is een leuke 
eyecatcher voor op uw bureau. Zo hebt u altijd een mooie herinnering bij de hand als u achter de 
computer zit. 

 

Een mooi cadeau voor vaderdag, verjaardagen, een nieuwe baan, een hypermoderne oma of gewoon 
zomaar voor uzelf. 

Puzzel op hardboard 

Bestel een leuke puzzel van uw eigen foto! De persoonlijke puzzel is ideaal om als origineel cadeau te 
versturen. Bent u, of kent u, een echte puzzelliefhebber, dan slaat u met deze fotopuzzel twee vliegen 
in één klap: de fotopuzzel is tegelijkertijd een leuke uitdaging én een blijvende herinnering. 
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Super zachte knuffelbeer 

 

Daar maakt u indruk mee. Niet zo maar een beertje, maar een knuffelbeer die een t-shirt draagt met 
uw favoriete foto! Kinderen genieten telkens weer van deze super zachte vriend. Maar ook uw eigen 
vriendin of partner zal blozen bij het knuffelen van het gezellige diertje. 

De super zachte beer is ongeveer 28 centimeter groot. 

Telefoonhoesje rondom bedrukt 

 

Een persoonlijke telefoonhoes is een leuke manier om elke dag opnieuw van uw foto te genieten. Het 
bijzondere aan dit fotohoesje is dat uw foto rondom, dus ook op de zijkanten, wordt afgedrukt! 

Er zijn hoesjes voor verschillende soorten smartphones. Het hoesje is gemaakt van supersterk 
gepolijst kunststof en is krasvast. Na het afdrukken van uw foto wordt deze veredeld met een hoog-
glans fotofinish. Het 'slim fit' ontwerp zorgt ervoor dat uw telefoon er strak uitziet en toch wordt 
beschermd. 
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Bedrukte kussensloop 

Dromen zijn bedrog? Uw dromen worden werkelijkheid als u slaapt op een kussen met uw eigen foto! 
Bedruk de heerlijk zachte kussensloop met een dierbare foto en verras een familielid, vriend, vriendin 
of uzelf met persoonlijk cadeau! 

 

Lunchbox met foto 

Verras uzelf, uw partner, zoon of dochter met een leuke lunchbox met daarop uw eigen foto. Een 
originele broodtrommel voor op kantoor, voor in de tas van een fanatieke sporter of voor iemand die 
weer in de schoolbanken kruipt. Zo wordt iedere lunch vanzelf een feestje! 

 

De broodtrommel is gemaakt van stevig plastic en voorzien van een handige kliksluiting. In de foto-
editor ontwerp je snel en eenvoudig je eigen, unieke opdruk voor op de bovenzijde. Zo zorg je zeker 
weten voor een super originele en persoonlijke lunchbox. 

  



 
 

 
31 

Beschermhoes voor uw tablet 

 

Deze beschermhoes is een ware eye-catcher en een leuke manier om uw tablet een persoonlijke 
touch te geven. Het bijzondere aan deze foto is dat uw foto ook op de zijkanten wordt afgedrukt! 

Er zijn hoezen voor verschillende typen tablets. De fotohoes is gemaakt van supersterk gepolijst 
kunststof en is kras vast. Na het afdrukken van uw foto wordt deze veredeld met een hoogglans foto-
finish. 

Portemonnee 

Genoeg van die saaie portemonnees? Laat dan een unieke en persoonlijke portemonnee met uw foto 
bedrukken. Een leuk cadeau voor een verjaardag met een foto van de (klein)kinderen erop. Val op 
met deze bijzondere en praktische portemonnee met je eigen ontwerp! 

 

De portemonnee is gemaakt van kunstleer en heeft een apart muntenvak. 
De grote portemonnee heeft ruimte voor 7 pasjes. De kleinere variant heeft ruimte voor 5 pasjes. 
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Sleutelhanger 

Deze RVS sleutelhanger is een bijzonder leuk cadeau dat familie en vrienden altijd bij zich kunnen 
dragen. Leuk voor een geboorte, verjaardag, jubileum, samenwonen of een ander bijzonder moment 
dat je blijvend wilt vastleggen. Met deze sleutelhanger kunt u iemand écht verrassen! 

 

 

Kleding 

Maak met uw favoriete foto een uniek t-shirt, keuken- of BBQ-schort 

Heren T-shirt met foto 

Geef uzelf of iemand anders een persoonlijk T-shirt cadeau. Als leuk aan-
denken aan dat ene moment, als sportshirt, slaapshirt, voor vaderdag of om 
lekker in te klussen. Een eigen t-shirt is altijd leuk om te dragen. 

De klassieke mannen T-shirts zijn gemaakt van 100% katoen. De halslijn is 
afgewerkt met een katoen/lycra-mix voor een optimaal draagcomfort. 

Merk: Fruit of the loom 
Stofdichtheid: 160 g/m2 

Selecteer bij het bestellen de maat die het 
beste bij je past en wij zorgen voor een 
snelle levering. 
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Keukenschort / Barbecueschort 

Een persoonlijk keukenschort met je eigen foto is een leuk cadeau voor iedere 
keukenprins of -prinses! Het keukenschort van 80x70 centimeter is ook voor 
tieners een leuke verrassing. Natuurlijk is het keukenschort ook als barbecue-
short of als verf- en klusschort te gebruiken. 

Afmetingen van de opdruk:  
28 cm breed, 20 cm hoog 

35% katoen / 65% polyester 

 

 

 

 

 

Dames T-shirt met foto 

Geef uzelf of iemand anders een persoonlijk T-shirt cadeau. Als leuk aan-
denken aan dat ene moment, als sportshirt, slaapshirt of voor moederdag. 
Een eigen t-shirt is altijd leuk om te dragen. 

Een nauwsluitend vrouwen T-shirt gemaakt van 100% katoen. Met een 
vrouwelijke pasvorm, gecentreerde zijnaden en een kortere snit. Extra fijne 
kwaliteit afwerking met dubbele naden aan de mouwen en zoom. 

Merk: Fruit of the loom 
Stofdichtheid: 160 g/m2 

Selecteer bij het bestellen de maat die 
het beste bij je past en wij zorgen voor een snelle levering. 
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Kinder T-shirt met foto 

Laat voor uw zoon, dochter, neefje of nichtje een T-shirt bedrukken. Een 
kinder T-shirt met uw eigen foto is een origineel en persoonlijk kado voor 
iedere gelegenheid en is altijd leuk om te dragen! Het klassieke T-shirt voor 
kinderen is verkrijgbaar in verschillende maten. De halslijn is afgewerkt met 
een katoen/lycra-mix voor een optimaal draagcomfort. 

Merk: Fruit of the loom 
Stofdichtheid: 160 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer bij het bestellen de maat die het beste past en wij zorgen voor een snelle levering. 
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Algemene Voorwaarden FotografenFederatie 
Oktober 2011  

 
1. Definities  
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aw: Auteurswet 1912  
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, 
welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.  
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, 
negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. 
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.  
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.   
 
2. Toepassing  
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf 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.   
 
3. Offerte 
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf 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.  
 
4. Vergoeding  
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van 
toepassing.   
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar 
redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de 
markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare 
opdrachtnemers, waarbij verwezen kan word en naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, 
(ii) hetgeen  in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in 
omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij 
gewenste gebruik van het werk.  
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.   
 
5. Factuur en betaling 
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien 
werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de 
Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van 
de Wederpartij op reclamatie.  
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.   
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens 
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, di e hij aan de Fotograaf heeft verstrekt. 
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in 
verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.  
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplicht 
ingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten 
rechte voor zijn rekening. 
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige 
uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei 
verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.  
 
6. Controle 
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de 
administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de 
opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.  
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan 
komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis 
van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.   
 
7. Bewijsexemplaar 
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar 
van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.  
 
8. Levering 
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het 
moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd 
retour zijn ontvangen. 
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen 
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 
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8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.   
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de 
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd 
indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.  
 

9. Klachten                                                                                                                                                                              

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de 

Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke ter 

mijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.   

10. Bezit/eigendom Beelddragers 
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het 
overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze 
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.  
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het 
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en ni et voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze 
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.   
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij 
als vermist beschouwd.  
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf 
hierdoor lijdt te vergoeden.  
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen.   
 
11. Zichtzendingen  
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien 
werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.  
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de 
Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.   
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de 
overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.  
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de 
Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen 
digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.   
 
12. Opdracht 
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederparti j verbindt om 
Fotografische werken te maken en/of te leveren.  
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze 
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die 
door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de 
Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.  
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen 
technisch en creatief inzicht uit te voeren.  
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de 
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na 
aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd. 
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden 
dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.  
12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met 
wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.   
 
13. Internet 
13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door 
haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels. 
13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt 
noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de 
gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernieti gen.  
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het 
Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.  
 
14. Auteursrecht  
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.   
 
15. Licentie 
15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand ver 
leend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de 
opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.  
15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig 
gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst 
conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.   
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15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage 
worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard 
en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 
15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het 
resultaat pas wor den gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.   
 
16. Sublicenties 
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.  
 
17. Inbreuk op auteursrecht 
17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht 
van de Fotograaf.   
17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk 
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige 
geleden schade 
(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten).   
 
18. Naamsvermelding  
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar 
het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.  
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de 
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden 
schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten).  
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm 
dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat  de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In 
het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige 
metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij 
om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.   
 
19. Persoonlijkheidsrechten 
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de 
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht .   
19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de 
door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige 
geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten).   
 
20. Rechten van derden 
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle 
aanspraken te dier zake. 
20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.  
 
21. Aansprakelijkheid Fotograaf  
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld 
of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de 
hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de 
onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.  
 
22. Faillissement/surséance 
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement 
of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de 
verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.   
 
23. Rechts- en forumkeuze 
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.  
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.  
23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de 
Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].   


