ALGEMENE VOORWAARDEN ZOEKEENFOTOGRAAF.NL versie 16 april 2018
Artikel 1: Op alle afspraken en overeenkomsten tussen de fotograaf en zoekeenfotograaf.nl zijn deze
algemene voorwaarden exclusief van toepassing. Zoekeenfotograaf wijst nadrukkelijk eventuele
algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. In alle gevallen waarin deze algemene
voorwaarden niet voorzien beslist zoekeenfotograaf.nl . Alle afspraken en overeenkomsten tussen
fotograaf en zoekeenfotograaf.nl zijn persoonsgebonden, ook indien er op verzoek van de fotograaf
aan een rechtspersoon of derde wordt gefactureerd, en niet overdraagbaar.
Artikel 2: Zoekeenfotograaf.nl publiceert na aanmelding met toestemming van de fotograaf eigen
beeldmateriaal van de fotograaf op het internet en is, op geen enkele wijze betrokken bij of
verantwoordelijk voor eventuele transacties en andere afspraken of overeenkomsten die na
publicatie plaatsvinden tussen fotografen en consumenten. De ondersteuning die
zoekeenfotograaf.nl aan de fotograaf biedt om in contact te komen met consumenten, doet daaraan
niets af.
Artikel 3: Alle rechten op het beeldmateriaal, waaronder auteursrechten, zijn in handen van de
fotograaf. De fotograaf is en blijft verantwoordelijk voor bescherming van deze rechten. De fotograaf
aanvaardt alle gevolgen die publicatie van het beeldmateriaal kan hebben voor deze rechten en
vrijwaart zoekeenfotograaf.nl voor alle schade en aanspraken in verband hiermee.
Artikel 4: De fotograaf is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het gepubliceerde
beeldmateriaal en de inhoud van de websites waar op verzoek van de fotograaf door
zoekeenfotograaf.nl naar wordt verwezen door middel van een link, ook wanneer de inhoud van het
beeldmateriaal of websites in strijd is met de wet of met auteurs-, portret- en andere rechten van
derden. De fotograaf vrijwaart zoekeenfotograaf.nl voor alle aanspraken en schade verband
houdende met de inhoud van gepubliceerd beeldmateriaal en de middels een link genoemde
websites.
Artikel 5: De fotograaf is zich ervan bewust dat het gepubliceerde beeldmateriaal op elk moment
door zoekeenfotograaf.nl aan een kwaliteitstoets kan worden onderworpen.
De volgende objectieve criteria worden gehanteerd:
- De inhoud van het beeldmateriaal en tekst mag niet in strijd zijn met de wet, regelgeving of deze
algemene voorwaarden
- Pornografie is niet toegestaan.
- De inhoud van het beeldmateriaal en tekst mag niet in strijd zijn met de goede zeden.
- De inhoud van het beeldmateriaal mag geen discriminatie tot doel hebben, gewelddadig zijn of
oproepen tot geweld.
- Plagiaat is niet toegestaan.
- De inhoud van het beeldmateriaal en tekst mag niet in strijd zijn met de goede naam van
zoekeenfotograaf.nl.
- De inhoud van het beeldmateriaal en tekst mag niet in strijd zijn met gangbare maatschappelijke
normen en waarden.
Zoekeenfotograaf.nl is bevoegd de aan het beeldmateriaal gestelde kwaliteitstoets eenzijdig en
tussentijds te wijzigen. De fotograaf onderschrijft de door zoekeenfotograaf.nl gepubliceerde
Kwaliteitstoets en werkt actief mee aan de handhaving van de kwaliteit.

Artikel 6: Zoekeenfotograaf.nl heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, een fotograaf te
weigeren voor een abonnement op de website. Aanmelden kan uitsluitend op uitnodiging van
zoekeenfotograaf.nl en om hiervoor in aanmerking te komen kan de fotograaf een mail sturen naar
info@zoekeenfotograaf.nl met een verzoek om lid te worden. Indien een fotograaf niet voldoet aan
de kwaliteitseisen van zoekeenfotograaf.nl is het niet mogelijk lid te worden.
Artikel 7: De fotograaf is er van op de hoogte en aanvaardt dat het gepubliceerde beeldmateriaal in
kwaliteit kan afwijken van het originele of aangeleverde beeldmateriaal door digitalisering
(bijvoorbeeld lage resolutie) of beveiliging (bijvoorbeeld watermerk) van het beeldmateriaal.
Artikel 8: Zoekeenfotograaf.nl is voor juiste, tijdige en continue publicatie van het beeldmateriaal
mede afhankelijk van derden, waaronder elektriciteitsleveranciers, telecommunicatiebedrijven en
internet-providers. Indien het beeldmateriaal niet juist, niet tijdig of tijdelijk niet getoond kan
worden door problemen bij derden, geldt dit als overmacht voor zoekeenfotograaf.nl. Ook is
zoekeenfotograaf.nl niet aansprakelijk voor schade door beschadiging, verandering of hacking van de
websites en fotoarchieven door derden.
Artikel 9: In geval van overmacht kan zoekeenfotograaf.nl de verplichtingen uit deze overeenkomst
opschorten voor zolang de overmacht duurt. De fotograaf heeft geen recht op schadevergoeding in
geval van overmacht.
Artikel 10: De fotograaf garandeert tijdige betaling van het abonnementsgeld aan
zoekeenfotograaf.nl bij vooruitbetaling, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, en draagt alle
risico’s (waaronder het niet of niet tijdig behandelen van een betalingsopdracht). De hoogte van het
overeengekomen abonnementsgeld is gebaseerd op huidige marktprijzen. Zoekeenfotograaf.nl
behoudt zich het recht voor tot prijswijzigingen in geval van veranderende marktomstandigheden.
Indien de fotograaf niet akkoord wenst te gaan met de prijswijzigingen, heeft hij gedurende 14
(veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid
om zijn overeenkomst met zoekeenfotograaf.nl schriftelijk op te zeggen.
Artikel 11: Zoekeenfotograaf.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade in verband met of
voortvloeiend uit de overeenkomsten of afspraken met de fotograaf. Zoekeenfotograaf.nl is nimmer
aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder is begrepen eventuele schade die
ontstaat door fouten / virussen in door zoekeenfotograaf.nl gebruikte software of door misbruik van
aangeleverde gegevens of materiaal door derden.
Artikel 12: De fotograaf kan de overeenkomst te allen tijde, per email, opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van een maand. Zoekeenfotograaf.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen indien 1) de fotograaf niet tijdig betaalt, 2) de kwaliteit van het gepubliceerde
beeldmateriaal niet (langer) aan de door zoekeenfotograaf.nl gehanteerde kwaliteitseisen voldoet, 3)
de fotograaf in strijd handelt met de algemene voorwaarden van zoekeenfotograaf.nl, 4) de
fotograaf op enige wijze zoekeenfotograaf.nl schade toebrengt, 5) zoekeenfotograaf.nl haar
activiteiten staakt, 6) de fotograaf komt te overlijden, en 7) er sprake is van wijziging van
omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor zoekeenfotograaf.nl onmogelijk
of onevenredig kostbaar wordt. Onmiddellijke beëindiging vindt plaats zonder het toekennen van
een schadevergoeding aan de fotograaf. Zoekeenfotograaf.nl behoudt het recht tot het vorderen van
schadevergoeding. In geval van beëindiging van de overeenkomst wordt het krachtens de
overeenkomst op het internet / de server geplaatste beeldmateriaal verwijderd.

Artikel 13: De fotograaf heeft niet het recht de naam en het logo van zoekeenfotograaf.nl zonder
toestemming van zoekeenfotograaf.nl te gebruiken. Het beeldmateriaal van de op de door
zoekeenfotograaf.nl vervaardigde website van de fotograaf en de naam van de fotograaf mag door
zoekeenfotograaf.nl voor reclame, promotie en publiciteit voor zoekeenfotograaf.nl worden
gebruikt. Dit geldt ook ter promotie van www.facebook.com/zoekeenfotograaf .
Artikel 14: Zoekeenfotograaf.nl verwerkt persoonsgegevens van gebruikers uitsluitend ten behoeve
van het in stand houden van de website (en aanverwante activiteiten) en in overeenstemming met
de wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Zoekeenfotograaf.nl verwijdert de persoonsgegevens van de desbetreffende
fotograaf zodra hij/ zij het abonnement opzegt. Zoekeenfotograaf.nl deelt deze persoonsgegevens
niet met derden en zij doet haar uiterste best om deze gegevens veilig op te slaan. (o.a. https)
Artikel 15: Zoekeenfotograaf.nl heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Wijzigingen zullen met vermelding van tijdstip van inwerkingtreding aan de fotograaf worden bekend
gemaakt.
Artikel 16: Alle afspraken en overeenkomsten tussen zoekeenfotograaf.nl en de fotograaf worden
beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen, voor zover de wet dat toestaat, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

