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VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de
zaakvoerder van Photentic en de opdrachtgever, alsook op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten. De zaakvoerder kan deze voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen, en zonder
voorafgaandelijke waarschuwing.

Foto’s en video’s gemaakt door Photentic kunnen verschijnen op de website en
sociale media wanneer daar toelating voor gevraagd is. Logo’s van organisaties waarmee
Photentic samenwerkingen doet, verschijnen ook op de website. Deze kunnen verwijderd
worden mits aanvraag.

Een aanvraag voor een fotoshoot of video-opname is definitief, indien deze last minute
(binnen een week voor datum) wordt geannuleerd dan zal er een schadevergoeding
van

€150 aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal aangeleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dat is afhankelijk
van de aanvraag. Tenzij een speciale actie geboekt wordt waarin het aantal afgeleverde
beelden op voorhand vastgelegd wordt.

De foto’s op de website mogen niet worden gedownload of opgeslagen maar dienen louter als
bezichtiging voor eventuele boekingen. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast.
De prijs die de klant krijgt de dag van de offerte, blijft 30 dagen geldig – ongeacht eventuele
prijsstijgingen. Eens de offerte is goedgekeurd, blijft de afgesproken tarief gelden.
Bij contracten van digitale marketing geldt een tweemaandelijks overleg om het contract
te kunnen verbreken.
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Foto’s, video’s en teksten blijven eigendom van Photentic. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor
commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven
zoals afgesproken op het contract. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen
ondernomen.

Photentic Visuals en Content Marketing bewerkt alle foto’s en video’s zelf in een eigen stijl.
Verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Bij verlies van foto’s die achteraf opnieuw worden aangevraagd, wordt een administratiekost
aangerekend van 25 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s. Deze blijven
maximum 6 maand opgeslagen in het archief.

Bij belet of ziekte van de uitvoerende kracht van Photentic voor een fotoshoot of
video-opname op de afgesproken datum, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en
wordt een nieuwe datum afgesproken.

Facturen moeten worden betaald binnen de 7 dagen na factuurdatum.Voor, tijdens of na de
fotosessie(s) of video-opname is de uitvoerende kracht van Photentic niet aansprakelijk voor
-schade bij de opdrachtgever;
-indirecte schade ten gevolge van het gebruik van diensten;
-lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
-verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

In geval van tegenstrijdigheid van de inhoud op offerte en de factuur gaat het bedrag
op de factuur voor.
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FACTURATIE EN BETALINGEN
De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE63 7370 5001 9408 na
toezending van de factuur. Bedragen zijn verschuldigd binnen de 7 dagen na factuurdatum.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Phaedra Vergeylen zich het recht om alle verdere
prestaties op te schorten tot de volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag
bekomen is.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na
het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege,
zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een
minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Gebeurlijke opmerkingen betreffende onze facturen moeten ons binnen de twee dagen na
datum van afgifte schriftelijk worden overgemaakt. Na deze termijn worden de facturen als
aanvaard aanzien.

Alle betwistingen en geschillen inzake de laattijdige betaling van de factuur behoren tot
de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Deinze en
de Ondernemingsrechtbank te Gent.
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INTELLECTUEEL EIGENDOM
De content is beschermd door auteursrecht.
Phaedra Vergeylen kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van
een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader
van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle
uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd, het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht
biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze
vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en
meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen
Phaedra Vergeylen en de opdrachtgever.

Phaedra Vergeylen behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter
promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Bij betwisting zullen enkel al naargelang het geval de Rechtbank Eerste Aanleg te Gent, de
Ondernemingsrechtbank te Gent of het Vredegerecht van het kanton Deinze bevoegd zijn.
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PRIVACY
Photentic Visuals & Content Marketing verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van
de klant te eerbiedigen.

Het is Photentic toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant te gebruiken om
de klant op de hoogte te houden van nieuws over Photentic Visuals en Content marketing.
De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben te doen verbeteren.
Dat kan via mail naar phaedra@photentic.org of telefonisch op het nummer 0498347979

COMMUNICATIE
Algemene vragen of klachten kan de klant voorleggen via mail naar phaedra@photentic.org of
telefonisch op het nummer 0498347979.

Laatste aanpassing 15/07/2020
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