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Fotografie Melody 

Delaeystraat 89 

8830 Hooglede 

BE 0540 600 004 

GSM: +32 476 58 95 44 

E-mail: info@fotografiemelody.be 

Contract huwelijksreportage 

Het bruidspaar, 

………………………………………………………………………… & …………………………………………………………………… 

bevestigt hierbij dat Fotografie Melody hun huwelijk zal fotograferen op ……………………………….. 

Het bruidspaar kiest volgend pakket: ………………………………………………………………………………………. 

Type album: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemene opmerkingen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresgegevens bruidspaar: ……………………………………………………………………………………………………… 

GSM bruid: …………………………………………………… GSM bruidegom: …………………………………….. 

E-mail bruid/bruidegom:………………………………………………………………………………………….……………….. 

Het bruidspaar heeft de algemene voorwaarden gelezen en bevestigt hierbij hun akkoord. Dit 

exemplaar werd opgemaakt te ……………………………………………………. op ……………………………………. 

Beide partijen kijken uit naar de samenwerking. (handtekening + gelezen & goedgekeurd) 
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Algemene voorwaarden: 

*Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografie Melody en de klant. Hiermee bevestigt 
de klant dat hij/zij de algemene voorwaarden aanvaardt voor elke opdracht of bestelling die door hem/haar aangevraagd 
wordt. 
*De huwelijksreportage wordt definitief gereserveerd van zodra de klant een voorschot van €450.00 heeft overgemaakt op 
de rekening van Fotografie Melody: BE81 6528 0541 4324. De klant stort dit bedrag ten laatste 14 dagen na de datum van 
akkoord tussen de fotograaf en de klant. Indien de klant dit bedrag niet gestort heeft tegen de uiterste stortingsdatum, kan 
de fotograaf zonder beroepsaansprakelijkheid de samenwerking definitief annuleren. Dit voorschot wordt niet teruggestort 
bij het annuleren van de samenwerking, uitgezonderd bij overmacht. Het voorschot wordt bij de eindafrekening in mindering 
gebracht. 
*Bij ontbinding tot uiterlijk 1 jaar voor de huwelijksdatum, wordt enkel het voorschotbedrag van €450.00 als 
schadevergoeding aangerekend. Bij ontbinding tussen 12 maanden en 6 maanden voor de huwelijksdatum, wordt er een 
extra schadevergoeding van € 300.00 aangerekend. Bij ontbinding tussen 6 maanden voor de huwelijksdatum & 3 maanden 
voor de huwelijksdatum, wordt een extra schadevergoeding van € 500.00 aangerekend. Bij ontbinding tussen 3 maanden en 
de huwelijksdatum wordt een extra schadevergoeding van € 750 aangerekend.  
Dit omwille van het feit dat de fotograaf deze datum reeds lange tijd in reservatie gehouden heeft en hierdoor andere 
potentiële klanten heeft geweigerd en op die datum een opdracht verliest bij annulering. 
*De prijzen die van toepassing zijn op alle diensten, zijn de prijzen die u werden bezorgd via een prijsofferte. Deze prijzen zijn 
de definitieve prijzen. 
*De totale som van alle fotografische diensten wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum overgeschreven. Indien de som 
na 30 dagen niet werd overgeschreven, kan de fotograaf een schadevergoeding eisen van 15% op het totale factuurbedrag. 
*De fotograaf krijgt de toestemming van de klant om beeldmateriaal te publiceren via de website, portfolio’s, facebook, 
galerij, beurzen, drukwerk, reclame, … Indien de klant dit niet wenst, moet de klant dit schriftelijk melden aan de fotograaf en 
dient dit dossier door beide partijen ondertekend te worden. Fotografie Melody behoudt ten alle tijden alle auteursrechten 
van het beeldmateriaal. De klant mag enkel en alleen het beeldmateriaal gebruiken voor privédoeleinden. Het is niet 
toegestaan om de foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden, mits schriftelijke toestemming van Fotografie Melody. 
Indien de klant de foto’s gebruikt voor social media, moet de klant de foto’s voorzien van volgende vermelding: copyright 
www.fotografiemelody.be 
*De klant mag de foto’s niet zelf bewerken voor social media 
*Indien de fotograaf door ziekte, zwangerschap of een ongeval niet in staat is om de fotografische diensten te verrichten op 
de afgesproken datum, dan doet de fotograaf het nodige om een vervanger te zoeken. Indien de fotograaf een vervanger 
doorverwijst naar de klant, is de fotograaf ook niet meer aansprakelijk voor de diensten van de vervanger. Wanneer de klant 
zelf beslist om naar een andere fotograaf op zoek te gaan, kan de overeenkomst tussen beide partijen worden verbroken en 
wordt het voorschotbedrag terug overgemaakt op de rekening van de klant. De fotograaf is geen enkele schadevergoeding 
verplicht aan de klant. 
*Alle verplaatsingskosten binnen België zijn inbegrepen in de reportage 
*De klant bezorgt ten laatste 7 dagen voor hun huwelijksdatum alle informatie aan de fotograaf. Zo kan er professioneel 
gewerkt worden. Het volledige verloop van de dag, het urenschema, de adressen van de verschillende locaties, de gewenste 
werkuren, … zijn noodzakelijk. 
*Indien de klant ontevreden is, moet de klant dit binnen de 5 dagen na de leveringsdatum per aangetekend schrijven melden 
aan Fotografie Melody. Indien er binnen de 5 dagen geen klacht wordt gemeld, gaat Fotografie Melody er van uit dat alle 
diensten keurig werden uitgevoerd 
*Het bruidspaar zorgt telkens voor een volwaardige maaltijd voor de fotograaf, ook bij het fotograferen van het avondfeest. 
Goede maaltijden leveren topprestaties. 
*De fotograaf levert de digitale beelden binnen de 8 weken na het huwelijk 
*De fotograaf maakt een ontwerp klaar van het huwelijksalbum. Dit ontwerp wordt naar de klant online verstuurd. Het 
album kan maximum 1 extra aanpassing bevatten na ontvangst van het eerste ontwerp. Bijkomende aanpassingen worden 
vergoed aan €50/u. Het album wordt pas in productie gebracht eens er een definitief en schriftelijk akkoord werd gegeven 
door de klant. Na goedkeuring van het ontwerp van het huwelijksalbum, wordt het album binnen de 8 weken afgewerkt en 
kan dit album van zodra deze aanwezig is bij Fotografie Melody afgehaald worden na een telefonische of schriftelijke 
afspraak. 
*De fotograaf is niet aansprakelijk voor ontbrekend foto’s. De fotograaf maakt een professionele selectie van de beelden. 
*De fotograaf bewaart alle beelden 5 jaar. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van de bestanden die 
werden geleverd aan de klant. 
*De fotograaf is niet aansprakelijk bij het verloren gaan van de beelden door schade aan geheugenkaarten, SD/CF kaarten, PC 
of harde schijven. Ook bij verlies door diefstal of brand is de fotograaf niet aansprakelijk. 
*In geval van betwisting, worden de geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechten in het arrondissement waar de klant 
woonplaats heeft 
*Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is het Belgisch Wetboek van toepassing 

mailto:info@fotografiemelody.be
http://www.fotografiemelody.be/
http://www.fotografiemelody.be/

