
Algemene voorwaarden Laban Producties


Reserveren en fotografie,


Je hebt het reserveringsformulier volledig ingevuld en verzonden zodat wij je een bevestiging 
kunnen sturen, waarna de datum voor je gereserveerd wordt.

Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor je gereserveerde datum verzet moet worden, dat 
is geen enkel probleem. We zullen er alles aan doen om binnen de wenselijke termijn een nieuwe 
afspraak te plannen. 

Je zult begrijpen dat we een overvolle agenda hebben en het niet laten doorgaan van een 
geplande afspraak is daarom niet kosteloos! Voor het zomaar afzeggen van een afspraak rekenen 
we 85 euro.


Als wij foto’s voor je maken rust daar copy right op. Dit betekent dat je de foto ’s mag gebruiken 
voor privé doeleinden. Je mag ze dus niet doorverkopen, zelf bewerken of inzenden voor 
wedstrijden of promotiedoeleinden. Dit mag alleen na toestemming van ons (Laban Producties) en 
onder vermelding van de naam van de makers (Laban Producties).

Wij kunnen de foto’s gebruiken voor social media of reclamemateriaal tenzij jullie hier geen 
toestemming voor geven. Deze toestemming wordt van jullie gevraagd tijdens het bezoek in de 
studio.


Wij zijn niet aansprakelijk voor fotoproducten die we niet zelf leveren. Wij werken samen met de 
beste foto vak labs waar wij garant voor staan. Voel je welkom om bij ons de mooiste 
fotoproducten te bestellen.


De foto’s worden door ons op een online galerij geplaatst. Deze blijft twee weken actief, binnen 
deze periode moeten de foto’s besteld zijn.


Betalingen,


Op het reserveringsformulier geef je aan hoe je de reportagekosten wilt betalen. De betaling 
hiervan dient binnen te zijn voordat deze zal plaatsvinden. Als je contant betaalt zorg dan dat je 
gepast geld meeneemt, we hebben geen pinautomaat.

Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden voor de reportage waar deze voor bedoeld is en is 
niet om te wisselen voor geld. Een cadeaubon is een jaar geldig. Hierna vervalt de waarde tenzij 
we wat anders hebben afgesproken.


Als je een mooi product bij ons hebt besteld of een van onze pakketten dan worden deze 
verzonden en of besteld nadat de betaling bij ons binnen is. De producten kunnen niet geruild 
worden.


Privacy

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Je kunt hier alles over lezen in de AVG.


