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Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie 
door The Wedding Couple, uitgevoerd door Ritchie & Heidi Riekerk. Bij het boe-
ken van een trouwreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden 
van The Wedding Couple. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid 
van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

Levering
- Binnen 12 uur na vertrek van de bruiloft, ontvangt het bruidspaar minimaal 10 
bewerkte foto’s per Whatsapp, uitgekozen door de fotografen.
- Binnen 4-8 weken ontvangt het bruidspaar minimaal 350 bewerkte bestan-
den, te downloaden via een beveiligde link. 

Fotografie
The Wedding Couple is vrij om te fotograferen in haar eigen stijl. Wij gaan 
vooral voor pure en spontane momenten waarin oprechte emoties naar voren 
komen. Uiteraard staan we open voor geposeerde foto’s op verzoek van het 
bruidspaar. 

Gebruik
- Het bruidspaar is vrij om de foto’s van The Wedding Couple te vermenigvul-
digen voor eigen privé gebruik. Voor commercieel gebruik of deelname aan 
fotowedstrijden/blogs, moet toestemming worden verleend door ons. 
- Het intellectueel eigendom van fotografie ligt altijd bij de fotograaf, dat is bij 
wet bepaald. Daarom dient bij online gebruik The Wedding Couple vermeld 
en indien mogelijk getagd te worden. 
- Het is niet toegestaan om onze fotografie aan te passen, bijvoorbeeld d.m.v. 
het gebruik van (Instagram) filters. Indien we foto’s voor jullie om moeten zet-
ten naar zwart of wit (of juist in kleur), dan doen we dat uiteraard graag en kos-
teloos. 
- Tenzij anders overeengekomen, behoudt The Wedding Couple zich het recht 
voor om haar fotografie te gebruiken t.b.v. de online portfolio, eigen social me-
dia kanalen, promotie en deelname aan trouwfotografiewedstrijden/awards.
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- Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals ver-
meld in artikel 25 van de Auterswet in acht te nemen.
- Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Wijzigen, annuleren en ziekte
- De trouwdatum kan door het bruidspaar onder voorbehoud van beschikbaar-
heid te allen tijde kosteloos gewijzigd worden. 
- Wordt de opdracht om wat voor reden dan ook geannuleerd, brengt The 
Wedding Couple enkel de aanbetaling in rekening.
- Bij ziekte van een van de fotografen, hebben wij een back-up fotograaf paraat 
staan. In het geval van ernstigere omstandigheden waardoor beide fotografen 
niet aanwezig kunnen zijn, krijgt het bruidspaar het aanbetaalde bedrag 100% 
terug, Dit wordt binnen tien werkdagen overgemaakt.

Betaling
Bij het aangaan van de overeenkomst, zet The Wedding Couple de optie da-
tum om in een definitieve boeking. Door een boeking gaat het bruidspaar een 
betalingsverplichting aan. Wij vragen na boeking om een aanbetaling van 25% 
van het totale bedrag. De resterende 75% wordt in de week van de bruiloft vol-
daan.

Trouwalbum
Indien er een trouwalbum afgenomen wordt, mag het bruidspaar na ontvangst 
van de foto’s een selectie maken van de gewenste foto’s. De opmaak wordt 
verzorgd door Heidi, maar gaat in overleg en de levertijd van het boek is afhan-
kelijk van de leverancier. De prijs wordt altijd van tevoren gecommuniceerd. 

Privacy en persoonsgegevens (AVG / GDPR)
The Wedding Couple zal in geen enkel geval zonder toestemming van het-
bruidspaar persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
etc. openbaar maken of doorgeven aan derden. Een uitzondering hierop is 
wanneer wij een vervangende fotograaf moeten regelen. Hij/zij ontvangt dan 
een kopie van de gemaakte afspraken en de contactgegevens van het bruids-
paar. Zes maanden na de bruiloft zullen wij in het kader van de AVG wet de 
contactgegevens van het bruidspaar verwijderen uit onze database, 
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