Algemene Voorwaarden van Wander in Bloom. Handelsnaam van de vennootschap onder firma YOMOYO, gevestigd te
Kampen en ingeschreven bij de KvK van Oost-Nederland onder nummer 69420963.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische
werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met
bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen; worden gesteld.
Fotograaf
: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij
: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik
: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
Wander in Bloom : valt onder de vennootschap onder firma YOMOYO, ongeacht of wordt gehandeld onder
de naam YOMOYO, een andere handelsnaam of elke handeling van één der vennoten handelend in
hoedanigheid van YOMOYO.
Offerte
: alle aanbiedingen van Wander in Bloom (rechts)personen waarmee beoogd wordt een
overeenkomst aan te gaan. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf (hierna
genoemd ’Wander in Bloom’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten
(hierna genoemd ’de Wederpartij’).

2. Toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Wander in Boom en
een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook
na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.



2.2 Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Algemeen
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Wander in Bloom.
3.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze
voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan
de reportage kenbaar maken.
3.3 Offertes worden aan particulieren altijd inclusief BTW aangeboden. Voor zakelijke entiteiten worden prijzen
zonder BTW gecommuniceerd.

4. Reportages / Fotoshoots / Foto’s
4.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Wander in Bloom is
vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
4. 2 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Wander in Bloom zal een selectie
maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De
fotoreportage is pas compleet nadat Wander in Bloom deze selectie heeft gemaakt. Wander in Bloom is vrij
om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U
kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Wander in Bloom niet geschikt zijn om te tonen.
4.3 Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval
van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit
wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Als u beslist om ondanks

regenvoorspellingen Wander in Bloom toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de
kosten die Wander in Bloom heeft moeten maken.
4.4 Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Wander in Bloom toestemming om alle gemaakte foto’s te
gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift
in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
4.5 Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen
enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.
4.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch Wander in Bloom jegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.
4.7 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Wander in Bloom is
in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Wander in Bloom zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Wander in Bloom gebruikelijk werkt.
5.2 Wander in Bloom spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage, maar kan geen garantie geven op specifieke beelden.
5.3 De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Wander in Bloom zo gunstig mogelijk te maken.
De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van Wander in Bloom op basis van
haar kwaliteits- en stijlcriteria.
5.4 Wander in Bloom biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden. Wander in
Bloom levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie
wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij géén nabewerking plaats zal vinden om
bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen
het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
5.5 Wil de opdrachtgever nadrukkelijk bepaalde elementen in een foto of foto’s laten bewerken / verwijderen
(Photoshop) dan is enkel Wander in Bloom hiertoe gerechtigd. Hiervoor worden extra kosten in rekening
gebracht die door Wander in Bloom worden gecommuniceerd alvorens de nabewerking plaatsvindt.
5.6 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een
tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur
van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
5.7 Tenzij er sprake is van overmacht, zal Wander in Bloom in geval van onvoorziene omstandigheden aan de
zijde van Wander in Bloom, waardoor Wander in Bloom niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te
voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.
5.8 Wander in Bloom houdt er zich aan haar (beeld)materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk
wanneer er beeldmateriaal verloren gaat waarbij er sprake is van overmacht zoals technische storingen aan
het materiaal, diefstal of andere vormen die logischerwijs gezien kunnen worden als overmacht.

6. Boekingen
6.1 Een shoot boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail, telefoon of social media.
6.2 Eventuele reiskosten van Wander in Bloom zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen
nog apart te worden voldaan.
6.3 Bij akkoord kan Wander in Bloom om een aanbetaling verzoeken. Betaling hiervan dient te geschieden
binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Wander in Bloom.
6.4 Het boeken van een reportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd,
wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Wander in Bloom niet in staat is om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel
van) de aanbetaling.
6.5 Een shoot (in welke vorm dan ook tenzij anders aangegeven) kan tot de week voorafgaand aan de
geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door Wander in Bloom eenmalig een nieuwe datum
voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie in de week voor de shoot zal er 50% van het afgesproken bedrag in
rekening worden gebracht. Bij annulatie op de dag zelf zullen annulatiekosten van 75% van het afgesproken
bedrag aangerekend worden.

7. Betalingen
7.1 De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde
bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd
met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog
niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan
een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
7.2 De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
7.3 Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in
geen enkel geval mogelijk.

8. Cadeaubonnen
8.1 U kunt bij Wander in Bloom een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te
bepalen bedrag.
8.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
8.3 U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de
originele dag van afgifte.
8.4 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Wander in Bloom.
8.5 U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, workshop of nabestellingen.
8.6 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
8.7 Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed
retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8.8 Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw
bestelling.

9. Klachten & Aansprakelijkheid
9.1 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Wander in Bloom, haar v.o.f. YOMOYO of de
rechtspersoon Scarlett de Moor, in welke zin dan ook.
9.2 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen.
Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze
te verhalen op de fotograaf.
9.3 Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
9.4 De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken
die niet door Wander in Bloom geleverd zijn.
9.5 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
9.6 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen
vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Wander in Bloom. Klachten over
geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te
worden voorgelegd aan Wander in Bloom. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in
behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

10. Auteursrecht
10.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven
worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Wander in Bloom. Indien u foto’s wilt gebruiken voor
publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.
10.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Wander in Bloom. U koopt een digitale foto of afdruk,
niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande
schriftelijke toestemming vragen aan Wander in Bloom.
10.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met
Wander in Bloom (licentie), deze moet u op ieder verzoek van Wander in Bloom kunnen tonen.
10.4 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
10.5 Op alle foto’s van Wander in Bloom rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten
te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wander in Bloom. Ook
digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor
publicatie.
10.6 Wander in Bloom mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken zoals benoemd bij artikel 4.4.
10.7 Indien u tekst- of beeldmateriaal van Wander in Bloom wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan
ook, neem dan vooraf contact op met Wander in Bloom. Er zal een passende vorm en eventuele vergoeding
worden besproken.
10.8 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient afgestemd te worden welke vermelding bij de foto
gedaan dient te worden. Indien geen contact kan worden gelegd, dan geldt te allen tijde de vermelding: “Foto:
Scarlett de Moor - Wander in Bloom”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra
vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

10.9 Voor het plaatsen van foto’s op socialmedia-platformen geldt de tekstuele vermelding: “Fotografie:
Wander in Bloom”. De naam “Wander in Bloom” dient als klikbare “tag” in de betreffende tekst te zijn
opgenomen. Indien de naam “Wander in Bloom” om welke reden dan ook niet getagd kan worden, dan volstaat
het taggen van “Scarlett de Moor” als privépersoon.
10.10 Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een
bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10.11 Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang u enige
uitstaande factuur van Wander in Bloom nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan
enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Wander in Bloom dan ook.
10.12 Elk gebruik van het fotografische werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op
het auteursrecht van Wander in Bloom. Bij inbreuk komt Wander in Bloom een vergoeding toe ter hoogte van
tenminste 3 maal de door Wander in Bloom gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van
gebruik met een minimum van € 300,-.
10.13 Het is niet toegestaan om het fotografische werk van Wander in Bloom op welke manier dan ook te
bewerken of aan te passen. Het fotografische werk dient te allen tijde in de vorm te worden getoond zoals het
door Wander in Bloom is aangeleverd.

11. Licenties
11.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Wander in Bloom is
omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
11.2 Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het
recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij
het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
11.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of
omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in
de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
11.4 Indien door Wander in Bloom toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

12. Geschillenregeling / forumkeuze
12.1 Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing op al hetgeen met verrichting van de Dienst dan wel met
welke verbintenis tussen Wander in Bloom en de Opdrachtgever van doen heeft.
12.2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle – Lelystad is bevoegd kennis te nemen van
geschillen.

13. Wijziging van deze algemene voorwaarden
13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Wander in Bloom worden
aangepast.
13.2 Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de
nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

