
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Definities

1. Sandra Benningen: Sandra Benningen Creative Productions gevestigd te Houten onder KvK nummer 
74618695.

2. Klant: particulier of bedrijf met wie een overeenkomst is aangegaan
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sandra Benningen en de klant tot het uitvoeren van een dienst 

tegen betaling.
4. Particulier: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, 
overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Sandra 
Benningen.

2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene 
voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

3. Sandra Benningen heeft het recht af te wijken van deze algemene voorwaarden. De klant dient hiervan op de 
hoogte te worden gesteld.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk 
anders is overeengekomen.

5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van 
kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

6. Hetgeen bepaald in de overeenkomst prevaleert boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een akkoord op een 
offerte.

2. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle door Sandra Benningen gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s exclusief BTW.
2. De prijzen dienen inclusief BTW en overige kosten te worden betaald, tenzij anders is vermeld.
3. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien Sandra Benningen de prijs verhoogt als 

gevolg van een wettelijke verplichting.
4. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Sandra Benningen, mits de klant kon begrijpen 

dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.



Artikel 5. Betaling

1. De klant ontvangt de factuur op het door de klant aangegeven e-mailadres of postadres.
2. Een factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
3. Bij het sluiten van de overeenkomst dient de klant vooraf een aanbetaling te doen van 50% van het overeengekomen 

bedrag. De resterende 50% dient voor de levering van de beelden te zijn voldaan.
Sandra Benningen is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten totdat de klant aan de betalingsverplichting 
voldoet. Dit kan betekenen dat de klant geen foto’s ontvangt totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

4. Indien de klant verzuimt te betalen ontvangt deze een herinnering waarin alsnog een termijn van 7 dagen wordt 
gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.

5. De klant is na het ontvangen van een aanmaning in verzuim. Op dat moment heeft Sandra Benningen het recht het 
factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en administratiekosten.

6. Blijft betaling na het ontvangen van een aanmaning uit, dan is de klant verplicht de kosten te vergoeden die Sandra 
Benningen maakt ten behoeve van het innen van de vordering. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
incassokosten. Deze bedragen 15% van het factuurbedrag en in ieder geval €40,-.

Artikel 6. Levering

1. Sandra Benningen spant zich in om de gemaakte content zo spoedig mogelijk en binnen de met de klant 
overeengekomen termijn te leveren.

2. Een indicatie van een leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.

Artikel 7. Garantie

1. Sandra Benningen spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. 
Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.

2. Sandra Benningen heeft het recht de foto’s naar eigen inzicht en creativiteit te bewerken. De klant is bekend met de 
stijl van Sandra Benningen en dient zich hiermee te verenigen.

3. In het geval van gebreken aan de apparatuur van Sandra Benningen zal Sandra Benningen zich inspannen het gebrek 
zo spoedig mogelijk te herstellen. Dit kan in bijzondere omstandigheden resulteren in het opnieuw plannen van een 
fotoshoot.

Artikel 8. Rechten en plichten van de klant

1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het huren van locaties dan wel het inhuren van modellen, tenzij anders 
overeengekomen. De klant draagt hiervoor tevens zelf de kosten.

2. De klant dient een back-up te maken van de door Sandra Benningen geleverde beelden. Sandra Benningen draagt 
geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken van beelden nadat de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Auteursrecht

1. Op de door Sandra Benningen gemaakte en bewerkte foto’s rust het auteursrecht van Sandra Benningen.
2. De klant verkrijgt enkel het gebruiksrecht van deze foto’s. Het auteursrecht van Sandra Benningen gaat in geen geval 

over op de klant.
3. Gebruik van de foto’s voor commerciële doeleinden is enkel toegestaan indien de content is voorzien van 

naamsvermelding van Sandra Benningen.
4. Het is in geen geval toegestaan de door Sandra Benningen geleverde beelden zelfstandig aan te passen, filters toe te 

voegen of op andere wijze te bewerken.



Artikel 10. Quitclaim

1. Met het sluiten van de overeenkomst geeft de klant Sandra Benningen toestemming om de gemaakte foto’s te 
gebruiken voor het opbouwen van een portfolio en voor het plaatsen van foto’s op de website en/of social media van 
Sandra Benningen, dan wel het doen van andere publicaties of advertenties.

2. Indien de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s waarop de geportretteerde herkenbaar in beeld is 
gebracht, dient deze dit tijdig aan Sandra Benningen mede te delen.

Artikel 11. Annuleren

1. Een fotoshoot kan tot 30 dagen van tevoren kosteloos zonder opgaaf van reden worden geannuleerd.
2. Bij annulering korter dan 30 dagen maar langer dan 14 dagen vooraf wordt 50% van het overeengekomen bedrag in 

rekening gebracht.
3. Bij annulering tot 48 uur voorafgaand aan de fotoshoot wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening 

gebracht.
4. Sandra Benningen heeft het recht 100% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen indien de klant 48 

uur of korter voorafgaand aan de fotoshoot annuleert.
5. Hetgeen in dit artikel is bepaald geldt niet indien sprake is van overmacht.

Artikel 12. Overmacht

1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de 
overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht.

2. Onder overmacht wordt niet uitsluitend verstaan: ziekte of overlijden, ziekte of overlijden van naasten, 
overheidsmaatregelen, ongevallen of extreme weersomstandigheden.

3. In het geval van extreme weersomstandigheden kan het zijn dat een fotoshoot die in de buitenlucht zou plaatsvinden 
geen doorgang kan vinden.

4. In het geval van overmacht kan de geplande fotoshoot in beginsel tot een nader te bepalen tijdstip worden verplaatst.
5. Partijen kunnen overeenkomen in het geval van overmacht in bijzondere omstandigheden de overeenkomst te 

ontbinden. Ontbinding dient schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 13. Ontbinding

1. Sandra Benningen heeft het recht te ontbinden indien:
a. De klant tijdens de fotoshoot ongewenst gedrag vertoont waardoor voortzetting van de shoot redelijkerwijs 

niet kan worden verlangd. Onder ongewenst gedrag wordt bijvoorbeeld geweld, bedreiging of intimidatie 
verstaan.

b. De klant voortzetting van de fotoshoot belemmert door zich (na waarschuwing) niet aan door Sandra 
Benningen gegeven instructies te houden.

2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Sandra Benningen toerekenbaar tekortkomt
in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van 
de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het 
herstellen van het gebrek, tenzij sprake is van ontbinding op grond van het bepaalde in lid 1 sub a van dit artikel.

4. Sandar Benningen behoudt het recht op betaling indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het 
bepaalde in lid 1.

5. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.



Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De klant is tijdens fotoshoots zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar eigendommen. Sandra Benningen 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of het kwijtraken van eigendommen van de klant, tenzij dit 
het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Sandra Benningen of op andere wijze 
redelijkerwijs voor rekening van Sandra Benningen dient te komen.

2. Sandra Benningen is enkel aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van de uitvoering van de 
overeenkomst en die aan haar kan worden toegerekend.

3. Onder directe schade wordt tevens verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen en de omvang van de schade en 
redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Sandra Benningen is niet aansprakelijk voor schade die door de klant is veroorzaakt.
5. Sandra Benningen is niet aansprakelijk voor schade aan derden.

Artikel 15. Klachten

1. De klant dient een klacht zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht aan Sandra Benningen mede te delen.
2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan, tenzij Sandra Benningen uitdrukkelijk anders 

aangeeft.
3. In het geval van een klacht zoeken partijen gezamenlijk naar een passende oplossing.

Artikel 16. Wijzigingen

1. Sandra Benningen is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.
b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst gesloten met Sandra Benningen is Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van een geschil zoeken Sandra Benningen en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing 

alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
3. In het geval van een geschil dat bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, is de rechtbank Den Haag bevoegd kennis te 

nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.




