
De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Aanvullend hier op gelden de volgende aanvullende voorwaarden bij bruiloft-, 
feest-,en andere vergelijkbare reportages die door de aard van het evenement niet over of op een ander moment kunnen.



Reportage 


Wij streven zoveel mogelijk na om alle personen, onderwerpen en momenten fotografisch vast te leggen op een manier en ineen 
stijl zoals in een voor gesprek is besproken. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle (spontane)momenten, personen en 
onderwerpen door ons geregistreerd worden. Dat hoort bij de aard van een reportage.Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk 
gesteld worden voor dergelijke ontbrekende beelden.



Wij streven er te allen tijde naar ruimschoots op tijd aanwezig zijn.



Bij overmachtsituaties, zoals extreme, onvoorziene weersomstandigheden, verkeersdrukte, defecten of diefstalwaardoor we later 
dan afgesproken aanwezig zijn, bieden we u een evenredige korting voor de gemiste tijd aan.



Overmacht 


In het geval van ziekte of lichamelijk letsel kan het zijn dat de fotograaf van FotoSynthese de reportage niet kan uitvoeren. Het 
zelfde geldt wanneer een naaste zeer ernstig ziek is of in het geval van een sterfgeval vaneen naaste. In een dergelijk geval 
proberen wij een bevriende fotograaf in te schakelen om de reportage doorgang te kunnen geven. In het uitzonderlijke geval dat 
wijde reportage niet



kunnen doen,stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte en proberen u, waar mogelijk,te helpen met het vinden van een andere 
fotograaf.



Wij werken met apparatuur, waaronder camera’s, lenzen, geheugenkaartjes, computers e.d. Onze apparatuur is bedoeld voor 
professioneel gebruik en hier zijn we zuinig op en dit wordt goed beschermd. Daarnaast werken we met back-up materiaal. Er is 
een tweede camera, meerdere lenzen, meerdere opslagmedia etc. Desondanks is nooit volledig uit te sluiten dat er door 
bijvoorbeeld diefstal of technisch falen fotomateriaal verloren gaat. Doorgaans gebruiken wij bij één reportage meerdere 
geheugenkaartjes. Als onverhoopt een deel van de foto’s verloren is gegaan passen wij de prijs evenredig aan.



Fotomateriaal 


De foto’s worden zo snel mogelijk na thuiskomst gekopieerd en geback-upt om de kans op verloren gaan bij enig technisch falen, 
diefstal, of schade door brand, overstroming



De foto’s worden zo snel mogelijk na



e.d.  te verkleinen.We gebruiken zoveel mogelijk fysiek gescheiden locaties voor de opslag van het materiaal, waar onder ook 
online.Onze zorgvuldigheid wat dit betreft, zal de kans dat er iets mis gaat tot minimaal beperken, maar kan niet 100%garanderen 
dat er nooit iets fout kan gaan.



In deze, of vergelijkbare situaties met overmacht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) schade.
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