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Algemene voorwaarden Boudoir-shoot / Photo-events 
 

1. Boudoir-shoot  
 

1.1. Bij een boudoir-shoot/photo-event wordt een ervaren model ingehuurd. Het model is ook 
een mens en geen object. En mag dus ook niet als dusdanig benaderd worden.  

1.2. Modellen worden met respect behandeld, door alle aanwezigen. 
1.3. Het model poseert en lingerie en indien daar afspraken over gemaakt zijn (bedekt)naakt.  
1.4. Het is geenszins geoorloofd om seksuele toespelingen te maken naar het model, op straffe 

van directe verwijdering uit de groep. 
1.5. Bovenstaande (1.4) is ook van kracht indien u 1 op 1 shoot-tijd heeft (bij)geboekt.  
1.6. (Ook) bij een 1 op 1 shoot is altijd de organisator aanwezig. 
1.7. Indien bovenstaande (1.4) op u van toepassing is heeft u geen recht op restitutie van het 

betaalde deelnamegeld.  
1.8. In de basis wordt er een ruime (hotel) kamer gebruikt, indien voorradig is het mogelijk 

extra kamers/ruimtes en of suite te gebruiken.  
1.9. Extra kamers/ruimtes en of suite zijn geen vast onderdeel van een workshop/shoot-event, 

maar kunnen worden aangeboden als extra onderdeel, zonder bijkomende kosten. 
1.10. Voorgaande aan de Workshop / Shootevent tekent voor u akkoord aan het door 

aangeboden modellencontract. Dit betreft regelgeving betreffende omgang met het model 
en omtrent de publicatie van de gemaakte beelden. 

1.11. U volgt ten alle tijden de aanwijzingen van de organisator/Van Eis fotografie op. 

 

2. Publicatie 
 

2.1. Gemaakte foto’s worden voor publicatie, ter goedkeuring aangeboden aan het model. U 
ontvangt hiervoor een mailadres. 

2.2. Het is toegestaan, na goedkeuring, de gemaakte foto’s te publiceren op social-media en of in uw 
portfolio. U overlegt wel eerst met het model of zij het op prijs stelt om genoemd (Dan wel 
getagt) te worden bij de foto’s.   

2.3. Indien een model geen toestemming geeft om een beeld gemaakt tijdens een workshop/shoot-
event te plaatsen, kunt u de foto enkel gebruiken voor uw eigen collectie. 

 

3. Afspraak gemaakt 
 

3.1. Betaling bij aanmelding, uw aanmelding is pas definitief zodra de deelnamekosten zijn voldaan. 
3.2. Betaling binnen vijf werkdagen na aanmelding. 
3.3. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u tot vijftien dagen van tevoren kosteloos annuleren, 

daarna wordt geen inschrijfgeld geretourneerd. 
3.4. In geval van annulering binnen 15 dagen van de afspraak voor een workshop/shoot-event, heeft 

de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. 
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3.5. U mag uw ticket doorgeven/doorverkopen. U bent er dan verantwoordelijk voor dat de N.A.W.-
gegevens van de nieuwe deelnemer voor de Boudoir-shoot zijn doorgegeven aan Van Eis 
fotografie.  

3.6. Als in geval van 3.5. de vereiste gegevens niet bekend zijn bij Van Eis fotografie zal de 
(onaangekondigde) deelnemer niet toegelaten worden aan de workshop/event.  

3.7. Vermelde Modellen zijn altijd onder voorbehoud. 
3.8. Uiteraard doen wij ons uiterste best om het aangeboden MODEL te waarborgen. 

 

4. Apparatuur 
 

4.1. Bij een workshop/shoot-event zorgt u voor uw eigen camera/lenzen/geheugenkaartjes en of 
batterijen.  

4.2. Van Eis Fotografie is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw meegebrachte apparatuur. 
4.3. Van Eis Fotografie zorgt eventueel voor extern flitslicht/softboxen welke in bruikleen wordt 

gesteld tijdens de workshop/shoot-event. 
4.4. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zorgvuldig met de in bruikleen gestelde apparatuur 

omgaan. Beschadiging en defecten, veroorzaakt door de gebruiker, worden altijd direct gemeld.  
4.5. Indien de deelnemer, al dan niet moedwillig, in bruikleen apparatuur onherstelbaar beschadigd, 

zal de schade op hem of haar verhaald worden. 
4.6. Indien, enige, in bruikleen gestelde apparatuur tijdens een workshop/shoot-event defect raakt 

en niet meer kan worden gebruikt, is er geen recht op restitutie van deelnamegelden.  

 

5. Omstandigheden 
 

5.1. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Van Eis fotografie niet mogelijk is om 
de workshop/shoot-event op de overeengekomen datum uit te voeren, zal er een nieuwe datum 
bepaald worden. 

5.2. Indien u verhinderd bent voor bovenstaande datum (5.1) dan kunt u binnen drie dagen na 
bekend maken van de nieuwe datum een verzoek doen tot restitutie van de deelnamegelden.  

5.3. Indien u niet binnen drie dagen heeft verzocht om restitutie, staat u automatisch in gepland op 
de nieuwe geplande datum.  

5.4. Voor de nieuwe datum gelden eveneens punt 3.5 tot en met punt 3.8. 
 

 

Vragen? 
 

Heeft u na het lezen van de voorwaarden nog vragen? Mail dan naar foto@vaneis.nl  
 
Op alle rechtsverhoudingen tussen van Eis Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 
 
Laatste update voorwaarden: 18-08-2018 


