Algemene voorwaarden
1. Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; anders luidende voorwaarden van de klant
worden niet aanvaard.
2. De aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leveringsdatum betreft die steeds bij benadering worden opgegeven.
3. Ingeval van wanbetaling zullen de verschuldigde sommen met de wettelijke verwijlintresten vermeerderd worden.
Facturen zijn steeds betaalbaar aan onze woonplaats, netto zonder korting, via overschrijving vôôr uiterlijke vervaldatum van de factuur .
4. De eerste deelbetaling dient voor de reservatie van de reportage op de vooropgestelde dag. De klant kan teruggave vragen van deze betaling bij
annulatie tot uiterlijk 3 maanden of 90 kalenderdagen vôôr de geplande uitvoering van de reportage. Nadien zal ze in geen enkel geval worden
terugbetaald bij annulatie door de opdrachtgever van de bestelde goederen en/of diensten. Deze deelbetaling 1 dient betaald te zijn via overschrijving
vôôr de vervaldatum van de factuur alvorens de reportage vast ingeschreven wordt in de agenda van Eeraerts Hugo. Bij niet of gedeeltelijke betaling
van deelbetaling 1 binnen de gestelde termijn vervalt de reservatie en uitvoering van de reportage.
5. De laatste deelbetaling dient overgeschreven te worden en op de bankrekening van Eeraerts Hugo ingeschreven te zijn alvorens de goederen
kunnen afgehaald of verzonden worden.
6. Vanaf de aanvang van de foto-reportage en/of fotobooth op de uitvoeringsdag zijn alle openstaande deelbetalingen onherroepelijk verschuldigd,
zelfs al zou de klant door omstandigheden geen foto's of video meer wensen te ontvangen.
7. In geval van overmacht (ziekte, ongeval, enz…) van Eeraerts Hugo (fotograaf) op de reportagedag, zal deze laatste zijn uiterste best doen om voor
een vervanger te zorgen. De klant kan in dit geval geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding voor de niet -of gedeeltelijke uitvoering van
de bestelde opdracht. Wanneer de bestelde reportage niet kan doorgaan wegens overmacht zullen alle reeds betaalde facturen teruggestort worden op
de bankrekening van de klant.
8. Als de digitale dragers van foto's of video's beschadigd of verloren zijn, blijft de aansprakelijkheid van Eeraerts Hugo of vervanger beperkt tot de
heropname van de beschadigde of verloren digitale bestanden. De klant kan onder geen enkele voorwaarde aanspraak maken op eender welke vorm
van schadevergoeding.
9. Een mislukte foto, video, of fotoboothreportage (te wijten aan technische, meteorologische of andere uitzonderlijke omstandigheden), buiten de wil
van Eeraerts Hugo (fotograaf) of vervanger, kan nooit het onderwerp zijn voor het verkrijgen van een schadevergoeding.
10. Eventuele verplichtingen tegenover eender welke auteursrechtelijke vereniging (in België is dit Sabam), vallen volledig ten laste van de klant.
Auteursrechtelijk beschermde muziekstukken dienen door de aankoper aangeleverd te worden en mogen enkel vertoond en/of beluisterd worden in de
huiselijke kring van de aankoper.
11. Een afgewerkte video of fotomontage blijft een subjectief product en geniet de artistieke vrijheid van Eeraerts Hugo (fotograaf) of zijn vervanger.
De klant kan deze subjectieve en artistieke vrijheid niet ter discussie brengen voor gedeeltelijke of niet-betaling van de openstaande facturen.
12. Specifiek met betrekking tot de fotobooth: de fotobooth moet zonder het gebruik van trappen in de feestzaal kunnen worden gebracht. Laden en
lossen van de fotobooth moet binnen de 10 meter van de ingang van de feestzaal mogelijk zijn via een verharde weg of pad.
13. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het vredegerecht, de rechtbank van
koophandel en de rechtbank van eerste aanleg.
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