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Algemene Voorwaarden 
RICK MANDOENG FOTOGRAFIE 

 
1 - OFFERTE 

1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. RICK MANDOENG FOTOGRAFIE heeft 
het recht om tot twee dagen 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. De 
gehanteerde prijzen zijn geldig tot 4 weken na offertedatum. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. 
Indien na acceptatie van de offerte, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende 
factoren zoals BTW, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is RICK MANDOENG FOTOGRAFIE 
gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 
 
2 - OPDRACHT 
Door ondertekening van de offerte verleent u aan RICK MANDOENG FOTOGRAFIE de Opdracht de 
diensten en producten conform offerte te leveren. Indien de offerte niet is getekend, maar u wekt 
desondanks de indruk dat de Opdracht is verleend (bijvoorbeeld accoord door email) dan worden de hierin 
opgenomen voorwaarden geacht te zijn aanvaard. 
U bent vervolgens aansprakelijk voor de uit deze Opdracht voortvloeiende verplichtingen, waaronder de 
betalingsverplichtingen. 
 
3 - FACTUUR EN BETALING 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een rente van 2% per maand of gedeelte 
van de maand is verschuldigd over het hele verschuldigde bedrag indien op de veertiende dag na 
factuurdatum door RICK MANDOENG FOTOGRAFIE geen (volledige) betaling is ontvangen. 
 
4 - MEER- / MINDERWERK 
U kunt het aantal uren dat in de offerte is opgenomen later aanpassen tegen een uurtarief van 125 euro. 
Extra uren kunnen ook op de reportagedag(en) nog worden toegevoegd.  
Extra gewerkte uren boven het aantal uren opgenomen in de offerte worden altijd in rekening gebracht.  
Bij inkorten van de reportageduur op de dag zelf wordt het aantal vooraf ingeplande uren berekend.  
De reportageduur is altijd aaneengesloten; pauzes en reistijd tijdens de reportage worden daarin 
meegerekend. Reistijd voorafgaand aan en na afloop van de Opdracht vallen buiten de reportageduur. 
 
5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
Alle werkzaamheden die door RICK MANDOENG FOTOGRAFIE worden verricht, worden uitgevoerd naar 
zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de 
beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van RICK MANDOENG 
FOTOGRAFIE. RICK MANDOENG FOTOGRAFIE bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt 
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door u als Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in 
acht. 
Indien fotomateriaal als gevolg van overmacht niet kan worden gemaakt of verloren gaat, is RICK 
MANDOENG FOTOGRAFIE hier niet voor aansprakelijk.  
De beeldselectie wordt gedaan door RICK MANDOENG FOTOGRAFIE. Deze beeldselectie is definitief en 
niet geselecteerd materiaal wordt vernietigd. Afgeleverd beeldmateriaal wordt handmatig gecorrigeerd voor 
kleur, contrast en belichting. Retouchering kan op verzoek tegen meerprijs worden verricht.  
Low-res beelden worden geleverd in jpg-formaat met beeldmerk (zgn. view format). 
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6 - LEVERING 
Levering van het beeldmateriaal geschiedt digitaal via WeTransfer of vergelijkbare dienst, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen.  
 
7 - KLACHTEN 

2. Klachten dient u zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan 
RICK MANDOENG FOTOGRAFIE mee te delen.  
 
8 - ANNULERING 
Annulering, beëindiging of wijziging van de Opdracht kan slechts schriftelijk, waaronder begrepen per email. 
Als u de Opdracht annuleert of beëindigt vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats. Indien u 
tot twee weken voor de reportagedatum de Opdracht annuleert of beëindigt brengt RICK MANDOENG 
FOTOGRAFIE annuleringskosten in rekening.  
 
9 - OVERMACHT 
In het uitzonderlijke geval dat RICK MANDOENG FOTOGRAFIE door overmacht (bijvoorbeeld ongeval of 
ziekte) niet in staat is om de Opdracht uit te voeren, wordt er binnen het netwerk van collega-fotografen een 
vervanger gezocht. Het traject daarna wordt, indien mogelijk, door RICK MANDOENG FOTOGRAFIE 
uitgevoerd. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden. In het uitzonderlijke geval dat RICK 
MANDOENG FOTOGRAFIE niet kan fotograferen en ook geen vervanger kan worden gevonden, zullen alle 
reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd. 
Zowel u als RICK MANDOENG FOTOGRAFIE hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen 
in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. 
 
10 - AANSPRAKELIJKHEID  
RICK MANDOENG FOTOGRAFIE is niet aansprakelijk voor schade welke voor u is ontstaan, tenzij er sprake 
is van grove schuld of opzet aan de zijde van de RICK MANDOENG FOTOGRAFIE of door hem 
ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
 
11 - AUTEURSRECHT EN LICENTIE 
U krijgt bij de foto’s een licentie voor onbeperkt persoonlijk gebruik. Dat houdt in dat u de foto’s 
ongelimiteerd mag gebruiken voor nabestellingen, het maken van uitvergrotingen en dergelijke, zolang het 
voor eigen gebruik is. De foto’s mag u online zetten, mits ze niet zijn gewijzigd en zijn voorzien van de 
naamsvermelding: “foto: RICK MANDOENG FOTOGRAFIE”.  
Commercieel gebruik (hieronder wordt ook verstaan het verstrekken en/of verkopen van beelden aan 
tijdschriften, leveranciers of andere commerciële partijen) is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van 
RICK MANDOENG FOTOGRAFIE. Zijn er partijen die vragen om foto’s, dan kunt u hen hiervoor contact met 
RICK MANDOENG FOTOGRAFIE laten opnemen. RICK MANDOENG FOTOGRAFIE behoudt het 
auteursrecht op foto’s en mag fotomateriaal gebruiken voor eigen doeleinden (portfolio, wedstrijden, 
promotie, etc.). Ook mag RICK MANDOENG FOTOGRAFIE foto’s leveren aan derden.  
 
12 - SLOTBEPALINGEN 
Op alle rechtsbetrekkingen van RICK MANDOENG FOTOGRAFIE zijn verder de Algemene Voorwaarden van 
DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands 
recht.  
 


