
Algemene voorwaarden DIRKSDOTTER

Voor samenwerkingen voor (interieur)fotografie, instagram, een blog of review gelden de onder- staande voor-
waarden:

(Interieur)Fotografie:

Instagram:

Blog of review:

Foto’s die gemaakt zijn ten behoeve van product-, sfeer- en interieur fotografie vallen onder exclusief 
gebruiksrecht en mogen onbeperkt gebruik worden zonder naamsvermelding.

Foto’s worden in hoge resolutie aangeleverd via Wetransfer.

Foto’s mogen niet door afnemer zelf een andere nabewerking worden gegeven en met die bewerking
online worden gepubliceerd.

Foto’s die gemaakt zijn ten behoeve van gesonsorde posts of stories op instagram vallen onder beperkt
en niet exclusief gebruiksrecht. De foto’s mogen alleen onder naamsvermelding @dirksdotter worden 
gebruikt op jouw eigen social media kanalen. In overleg en tegen vergoeding kan hiervan worden afgeweken.

Bij gesponsorde post op instagram of in stories wordt overeenkomstig de Reclamecode Social Media melding 
gemaakt in de gebruikte hashtags dat het om een sponsoring gaat.

Foto’s die gemaakt zijn ten behoeve van blogs en reviews vallen onder beperkt en niet exclusief gebruiksrecht. 
De foto’s mogen alleen onder naamsvermelding @dirksdotter en onder verwijzing naar het blog op mijn 
website worden gebruikt op jouw eigen social media kanalen. In overleg en tegen vergoeding kan hiervan
worden afgeweken.

In blogs en reviews waar sprake is van een vergoeding in natura of monetair wordt er overeenkomstig de 
Reclamecode Social media een melding gemaakt onderaan het artikel.

Bij het schrijven van het artikel wordt er rekening gehouden met SEO en wordt er naar een optimaal resultaat 
gestreefd met behulp van de SEO-plugin Yoast.

Bij betaalde blogs en reviews wordt er een no-follow link geplaatst. In een artikel wordt de samenwerkende 
partij genoemd bij naam en wordt er 1 (no follow) link opgenomen. Meer gaat in overleg.

Een blog of review verschijnt bovenaan de homepage en zakt na plaatsing van nieuwe blogs een stukje naar 
beneden. Gemiddeld blijft het een ruim 1 week op de homepage staan.

Een blog of review blijft onbeperkt toegankelijk via het archief en/of de zoekfunctie.

Een blog of review wordt eenmalig verspreid via Instagram en Facebook.



Algemene voorwaarden DIRKSDOTTER

Algemeen:
Als afnemer van de fotografiediensten van DIRKSDOTTER koop je het gebruiksrecht van de foto’s. 
De foto’s mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven en in de prijslijst omschreven, 
hier zijn de prijzen namelijk op afgestemd. Indien hiervan zonder toestemming wordt afgeweken, 
behoudt DIRKSDOTTER zich het recht € 75 per foto per plaatsing in rekening te brengen. Bijvoorbeeld
wanneer foto’s worden gebruikt voor gedrukte media of foto’s worden doorverkocht. 

De in de prijslijst genoemde tarieven zijn excl. BTW en reiskosten. Voor reiskosten wordt een tarief van 
€0,39 per km gerekend vanaf Amsterdam (Noord) of de kosten voor vervoer via het openbaar vervoer.

De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden voordat deze wordt betaald. De
klant dient de factuur binnen de aangegeven betalingstermijn op de factuur te betalen (14 dagen). 

DIRKSDOTTER zal in geen geval persoonsgegevens openbaar maken of aan derden ter beschikking 
stellen.


