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1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door
Katsign. Bij het boeken van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord
te gaan met deze voorwaarden.
1.2. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan Katsign,
voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer Katsign
uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2. Voorwaarden fotoreportages en opdrachten
2.1. Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de
fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn gegaan, staat de fotoreportage geboekt.
2.2. Afzeggen van een geboekte fotoreportage dient minstens 72 uur voor aanvang van de reportage te
gebeuren en alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Bij latere afzegging en door de
fotografe ongeachte reden, kan Katsign ervoor kiezen alsnog 50% van het afgesproken tarief (excl. reiskosten) in rekening brengen.
2.3. Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, ter bescherming van de apparatuur van Katsign. Mocht er sprake zijn van hevige regen, hagel of sneeuw, onweer of
storm, dan zal er gekeken moeten worden naar een alternatieve (binnen)locatie. De beslissing van Katsign is
hierin doorslaggevend. Mocht een alternatieve locatie niet te vinden zijn, dan kunnen fotografe en opdrachtgever in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in
rekening worden gebracht.
2.4. De betaling dient vooraf per overschrijving voldaan te worden, of tijdens de fotoreportage zelf als contante betaling aan Katsign.
2.5. Zolang een opdracht nog niet betaald is behoud Katsign zich het recht de resultaten van de betreffende
opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling door
Katsign is ontvangen, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan
ook.
2.6. Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de
weersomstandigheden, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van dieren de werkwilligheid van het
betreffende dier.
2.7. Mocht u toch niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met Katsign samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten
schriftelijk kenbaar te maken aan Katsign. Wanneer Katsign uw klachten gegrond acht, kan zij ervoor kiezen
de reportage kosteloos voor een tweede keer te laten plaatsvinden. Restitutie en/of vergoeding van de door
de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.
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2.8. Mocht u toch niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met Katsign samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Katsign. Wanneer Katsign uw klachten gegrond
acht, kan zij ervoor kiezen de reportage kosteloos voor een tweede keer te laten plaatsvinden. Res2.9. Voor alle foto’s gemaakt door Katsign gelden de Algemene Voorwaarden.

3. Voorwaarden voor gebruik en publicatie van foto’s
3.1. Op alle door Katsign gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze
foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in
de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
3.2. Bij een fotoreportage koopt u de afdrukken en/ of digitale bestanden, maar niet het bijhorende auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren
dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Gebruik van
de foto’s is alleen toegestaan door de klant die deze foto’s heeft gekocht en niet door derden. Het afstaan
van foto’s aan derden of andere partijen is dan ook niet toegestaan.
3.3. Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij
vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met Katsign.
3.4. Commercieel gebruik is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Katsign. Voor
commercieel gebruik van de bestanden rekent Katsign andere tarieven dan voor particulier gebruik.
3.5. Indien de beelden als digitaal bestand zijn aangeleverd voor overeengekomen commerciëel gebruik of
publicatie anders dan voor eigen privé gebruik, dient de opdrachtgever deze beelden onverwijld na het overeengekomen gebruik te wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik op te slaan. Het niet of niet tijdig
nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotografe.
3.6. Ieder gebruik van de door Katsign gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op
het auteursrecht komt Katsign een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de
betreffende vorm van gebruik of publicatie.
3.7. Digitale bestanden (beelden) worden verkocht in verschillende formaten. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf
schriftelijk anders overeengekomen is. Het gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan
beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het
auteursrecht.
3.8. Bij inbreuken op het auteursrecht zijn de wettelijke Sofam-tarieven van toepassing.
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3.9. Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal bestand van 500x750 pixels of kleiner) zijn enkel en
alleen bedoeld voor niet-commercieel en niet-promotioneel gebruik op internet alleen door de opdrachtgever
zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met Katsign. Deze bestanden zijn voorzien van het
Katsign-logo. Onder geen voorwaarden mogen deze bestanden bewerkt worden. Onder geen voorwaarden
mag dit logo van de foto verwijderd worden. Bij publicatie dienen naam en website duidelijk leesbaar te zijn.
3.10. Digitale bestanden in groot formaat (ieder digitaal bestand groter dan 500x750 pixels) zijn enkel en
alleen bedoeld voor niet-commercieel, eigen privé gebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen
is met Katsign. Deze foto’s mogen onder geen enkele omstandigheid en op geen manier gepubliceerd of
verveelvoudigd worden. Onder ‘eigen’ gebruik wordt bijv. wél verstaan het zelf laten afdrukken van de foto
voor eigen gebruik binnenshuis.
3.11. Voor enige ander gebruik van de beelden dan beschreven in de algemen voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken. Enig gebruik anders dan dat hier beschreven wordt is alleen toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Katsign.
3.12. Katsign heeft het recht de foto’s genomen tijdens de fotoreportage naar eigen inzicht te gebruiken,
verveelvoudigen en publiceren voor zowel commerciële als non-commerciële doeleinden. Katsign zal in dit
geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.
3.13. Katsign kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eindresultaat van prints, vergrotingen ed. indien deze prints op eigen houtje door de klant worden besteld bij derden waar Katsign niet mee samenwerkt.
Bestelde prints, vergrotingen ed... door Katsign bij haar huisleveranciers ondergaan een grondige qualitycheck alvorens deze aan de klant worden geleverd.

4. Voorwaarden facturatie
4.1. Bij de boeking van een eerste opdracht wordt steeds een voorschot van 50% gevraagd. Dit voorschot
dient betaald te worden binnen 10 dagen vanaf de datum van de goedkeuring van de offerte.
4.2. Het factuurbedrag dient betaald te worden binnen de 10 dagen na factuurdatum op rekeningnummer
IBAN BE29 7310 1871 0564 met vermelding van het factuurnummer.
4.3. In geval van niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Tevens is van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van
25 EUR op het factuurbedrag verschuldigd.
4.4. Klachten moeten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekend schrijven.
4.5. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van Antwerpen bevoegd.
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