
1 maart 2013

Algemene voorwaarden

Beste lezer,

Hierbij een korte toelichting op mijn werk en de voorwaarden waaronder ik m’n foto’s maak.

Foto's maak ik zonder flits en meestal met een teleobjectief. Daarmee treedt de minste verstoring op en kan iedereen 
zich concentreren op het schouwspel. Foto's op douwejan.nl geven een globaal beeld van mijn werkwijze. 
Ik vind het belangrijk dat mensen in hun omgeving zo natuurlijk mogelijk worden vastgelegd; poses en groepsfoto's 
vind ik daarom moeilijk en hebben niet mijn voorkeur.

Verder maak ik graag de volgende afspraken vooraf: 

1. Mijn foto’s bied ik aan via mijn website www.douwejan.nl in een te downloaden en af te drukken kleinformaat. Die 
dienst bied ik kosteloos aan. 
Mocht u prijs stellen op de foto’s op volledig formaat, dan maak ik op verzoek één CD. Daarvoor breng ik éénmalig 
een bedrag van € 75,-- in rekening. U ontvangt de foto’s dan vrij van rechten en kunt deze foto’s gebruiken voor 
toekomstige reproductie, reclamedoeleinden, publicaties etc.. 

2. Inhoudelijke mutaties van de door mij gemaakte foto’s sta ik niet toe zonder voorafgaande toestemming,

3. Soms komt het voor dat mijn foto's op internet, in de krant, tijdschrift, boekvorm of op cd worden gepubliceerd. In 
dat geval graag in overleg en onder vermelding: 'foto: douwejan.nl'. Omdat publicatie altijd leuk is ontvang ik in dat 
geval graag een exemplaar voor mijn archief.

4. Via fotoclub ‘Fotokring Eemland’ val ik onder de Bond van Nederlandse Amateurfotografen. Fotokring Eemland doet 
graag mee aan (inter)nationale fotowedstrijden. Dat klinkt ambitieus maar we hebben nu eenmaal een actieve club 
die stevig aan de weg timmert. Natuurlijk maakt een amateurfotograaf niet vaak in zijn leven een worldpressfoto. 
Maar je weet maar nooit. Mocht tijdens jullie voorstelling een succesvolle foto worden gemaakt, dan behoud ik mij 
het recht voor deze in te sturen en te (laten) publiceren zonder verdere toestemming vooraf. Uiteraard ontvangt u in 
dat geval een digitaal exemplaar van mij. 

5. Fotokring Eemland exposeert in Amersfoort en omstreken. Daarbij legt de vereniging haar lat erg hoog. Zijn er 
voldoende mooie foto's van jullie voorstelling die geschikt zijn voor expositie, dan vind ik het leuk deze te exposeren.

6. Wanneer er sprake is van een toegangsheffing en/of er moet worden betaald voor het parkeren, dan ontvang ik 
graag vrije toegang voor mij en een partner en vergoeding van de parkeerkosten voor één auto.

Ik ga er van uit dat deze voorwaarden meer dan redelijk zijn en dat u mijn voorwaarden accepteert doordat u mij 
toestaat bij u te komen fotograferen. Mochten er desondanks punten niet akkoord zijn dan hoor ik dat graag vooraf. 

Groet en graag tot ziens

douwejan.nl	
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Algemene voorwaarden

Beste lezer,

Hierbij een korte toelichting op mijn werk en de voorwaarden waaronder ik m’n foto’s maak.

Foto's maak ik zonder flits en meestal met een teleobjectief. Daarmee treedt de minste verstoring op en kan iedereen 
zich concentreren op het schouwspel. Foto's op douwejan.nl geven een globaal beeld van mijn werkwijze. 
Ik vind het belangrijk dat mensen in hun omgeving zo natuurlijk mogelijk worden vastgelegd; poses en groepsfoto's 
vind ik daarom moeilijk en hebben niet mijn voorkeur.

Verder maak ik graag de volgende afspraken vooraf: 

1. Mijn foto’s bied ik aan via mijn website in een te downloaden en af te drukken kleinformaat. Die dienst bied ik 
kosteloos aan. 
Mocht u prijs stellen op de foto’s op volledig formaat, dan maak ik op verzoek één CD. Daarvoor breng ik éénmalig 
een bedrag van € 75,-- in rekening. U ontvangt de foto’s dan vrij van rechten en kunt deze foto’s gebruiken voor 
toekomstige reproductie, reclamedoeleinden, publicaties etc.. 

2. Inhoudelijke mutaties van de door mij gemaakte foto’s sta ik niet toe zonder voorafgaande toestemming,

3. Soms komt het voor dat mijn foto's in de krant, tijdschrift, boekvorm of op cd worden gepubliceerd. In dat geval 
graag onder vermelding: 'foto: douwejan.nl'. Omdat publicatie altijd leuk is ontvang ik in dat geval graag een 
exemplaar voor mijn archief.

4. Via fotoclub ‘Fotokring Eemland’ val ik onder de Bond van Nederlandse Amateurfotografen. Fotokring Eemland doet 
graag mee aan (inter)nationale fotowedstrijden. Dat klinkt ambitieus maar we hebben nu eenmaal een actieve club 
die stevig aan de weg timmert. Natuurlijk maakt een amateurfotograaf niet vaak in zijn leven een worldpressfoto. 
Maar je weet maar nooit. Mocht tijdens jullie voorstelling een succesvolle foto worden gemaakt, dan behoud ik mij 
het recht voor deze in te sturen en te (laten) publiceren zonder verdere toestemming vooraf. Uiteraard ontvangt u in 
dat geval een digitaal exemplaar van mij. 

5. Fotokring Eemland exposeert in Amersfoort en omstreken. Daarbij legt de vereniging haar lat erg hoog. Zijn er 
voldoende mooie foto's van jullie voorstelling die geschikt zijn voor expositie, dan vind ik het leuk deze te exposeren.

6. Wanneer er sprake is van een toegangsheffing en/of er moet worden betaald voor het parkeren, dan ontvang ik 
graag vrije toegang voor mij en een partner en vergoeding van de parkeerkosten voor één auto.

Ik ga er van uit dat deze voorwaarden meer dan redelijk zijn en dat u mijn voorwaarden accepteert doordat u mij 
toestaat bij u te komen fotograferen. Mochten er desondanks punten niet akkoord zijn dan hoor ik dat graag vooraf. 

Groet en graag tot ziens
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