
Algemene Voorwaarden 
 

LaLou Photography 

KVK: 80109918 

(0031) 06-54371205 

Werkzaam in Rotterdam e.o 

 

 

 

	

	

	

	

	

Algemene voorwaarden LaLou Photography Shoots: 

• De fotoshoots vinden plaats in overleg met Marcia Prins op een afgesproken dag van tussen 10 uur en 
half 5 in de studio in Spijkenisse, tenzij anders besproken. 

(Het adres krijgt u door bij de boeking) en eventuele avond buitenshoots vinden doorgaans plaats 1,5 uur 
voor zonsondergang in de omgeving van Spijkenisse. 

• Het is in overleg mogelijk om in het weekend de shoot te plannen. 
• De baby/zwanger/kind shoots duren gemiddeld 30 minuten - 1 uur en de newborn shoots kunnen ge-
middeld 2-4 uur duren. 
• Tijdens de shoots wordt er gebruik gemaakt van prachtige accessoires voor de newborn- & babyshoot, u 
hoeft zelf dus niks mee te nemen. 
• Bij het boeken van uw shoot betaalt uw via de factuur die u per mail ontvangt het sessiebedrag, deze 
kunt u per Paypal of via bank overschrijving betalen. 
• Pas bij betaling van het sessiebedrag is de boeking definitief. 
• Gemaakte betalingen worden niet gerestitueerd. 
• De enige uitzondering hierop is i.v.m. medische complicatie voor de newbornshoot. 
• Boek a.u.b. uw shoots op tijd i.v.m. de drukte. 
 
Geen eigen foto’s maken tijdens de shoot: 
• Tijdens de shoot mag er met uw telefoon niet gefilmd worden en er mogen geen eigen foto’s gemaakt 
worden. Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor. 
 
Ziek? 
• Voelt u of de baby ziek? Graag 24 uur van tevoren de shoot verzetten naar een andere datum, want het is 
echt zonde om ziek op de foto te gaan. 



Algemene Voorwaarden 
 

LaLou Photography 

KVK: 80109918 

(0031) 06-54371205 

Werkzaam in Rotterdam e.o 

 

 

• Voor een Cake Smash shoot is de taart al wel besteld, dus probeer ruim 24 uur van tevoren dit aan te ge-
ven zodat de taart nog geannuleerd kan worden. Indien u later dan 24 uur voor de afspraak afbelt dan zijn 
de kosten van 30 euro voor de Cup Cake voor uw eigen rekening. 
• Indien ik ziek ben, zal ik het u zo snel mogelijk laten weten en een andere datum afspreken voor uw 
shoot. 
• Stel dat dit een newbornshoot is en het gaat duren dan verwacht dan zal ik u doorverwijzen naar een col-
lega fotografen en uiteraard uw sessieprijs terugstorten. 
 
Bestel foto’s & producten: 
• De fotogalerij ontvangt u met ongeveer 3 weken na de shoot. 
• Fotobestellingen kunnen digitaal worden doorgegeven. 
• Hierop volgend kan er een bestelafspraak worden ingepland voor het bestellen van een product. Deze 
afspraken vinden plaats in de avond in mijn bestelkamer thuis in Spijkenisse. 
• Tijdens de bestelafspraak ziet u de bewerkte bestanden waaruit u direct die avond uw keuze maakt voor 
de collectie. 
• Voor de bestelling ontvangt u een factuur, welke u kan overschrijven via de bank, een betaalverzoek of 
contant kan afrekenen. 
• U krijgt de gekozen digitale bestanden direct toegezonden per WeTransfer en uw producten worden di-
rect besteld. 
• De levering van de producten kan tussen de 2-4 weken duren. 
• In overleg worden deze opgehaald of aangetekend naar jullie huis verstuurd. 
 
Digitale bestanden: 
• Alle digitale bestanden zijn van hoge kwaliteit en hoge resolutie en u krijgt indien gewenst daarbij van 
alle gekochte bestanden gratis de kleine web versie met mijn logo erop. 
• Deze kleine bestanden zijn verscherpt voor op internet, extra verkleind en hebben allen mijn logo als wa-
termerk.  
• Het is niet toegestaan de gekochte digitale bestanden te bewerken. De digitale bestanden blijven zoals ik 
ze heb afgeleverd aan jullie, dus a.u.b. niet bijsnijden zwart en wit maken of een filter overheen gooien. 
• Indien u de digitale bestanden koopt, koopt u het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. 
• Dit houdt in dat u het voor eigen gebruik mag delen, afdrukken en kopiëren maar het is niet toegestaan 
om het in te sturen naar fotowedstrijden of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
• Het auteursrecht van de foto blijft ten alle tijden bij LaLou Photography. 
• LaLou Photography bewaart uw shoot voor 2 jaar na de datum van de shoot. Sla thuis uw foto’s goed op 
en kopieer het meerdere malen op diverse manieren zodat u nooit uw digitale bestanden kwijt kan raken.  
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Privacy: 
• Ik zal goed omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze niet doorgeven aan derden of openbaar ma-
ken. 
• Ik gebruik normaliter de newborn, cakesmash en baby fotoshoots om te publiceren online op mijn web-
site en social media accounts. 
• Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er IN OVERLEG van deze regel afgeweken worden. 
• Sommige shoots worden sowieso alleen in overleg online geplaatst: 
- Zwangerschapsshoot zijn intiem, deze worden alleen met toestemming geplaatst 
- Foto’s met ouders erop worden ook alleen maar gepubliceerd in overleg. 


