Overeenkomst huwelijksreportage
• De overeenkomst wordt afgesloten tussen twee partijen zijnde: Vandergheynst Lieven
,verder ‘fotograaf’ genoemd en de klant:
Naam bruid: ...........................................................................................................................
Naam bruidegom : .................................................................................................................
Adres : ...................................................................................................................................
GSM bruid:...................................................GSM bruidegom ................................................
Gsm verantwoordelijke ( iemand die zijn gsm de dag zelf bij hem heeft ) : .......................................
Email : ....................................................................................................................................
Datum van het huwelijk : …../……./.........
( omcirkel 1 van de 4 onderstaande formules, )

Basis 400 formule ( 3 uur ), deze formule kan omvatten ( bespreekbaar ) : wettelijk
huwelijk, familiefoto's, fotoshoot op locatie. Het is mogelijk om max 2u aansluitend bij te
boeken aan 80€/u

Large 600 formule ( 7 uur ), deze formule kan omvatten ( bespreekbaar ) : accessoires
( ringen, juwelen, boeket, enz... ), opmaak bruid ( dicht doen v/h kleed, schoentjes,
aandoen juwelen ), aanbelfoto's, suitefoto's aan de voordeur, wettelijk huwelijk, kerkelijk
huwelijk of andere ceremonie , familiefoto's, fotoshoot op locatie, receptie. Het is mogelijk
om max 2u aansluitend bij te boeken aan 80€/u ( mogelijkheid om 2e fotograaf bij te
boeken + 300€ )

XLarge 900 formule ( 11 uur ), deze formule kan omvatten ( bespreekbaar ) : kapster,
visagiste, accessoires ( ringen, juwelen, enz... ), opmaak bruid ( dicht doen v/h kleed,
schoentjes, aandoen juwelen ), aanbelfoto's, suitefoto's aan de voordeur, wettelijk
huwelijk, kerkelijk huwelijk of andere ceremonie, familiefoto's, fotoshoot op locatie,
receptie, avondfeest en openingsdans. Het is mogelijk om max 2u aansluitend bij te
boeken aan 80€/u. Wanneer de fotograaf blijft tot aan de openingsdans, wordt gevraagd
een maaltijd te voorzien. ( mogelijkheid om 2e fotograaf bij te boeken + 450€ )

XXLarge 1300 formule ( 15 uur ), deze formule kan omvatten ( bespreekbaar ) : kapster,
visagiste, accessoires ( ringen, juwelen, enz... ), opmaak bruid ( dicht doen v/h kleed,
schoentjes, aandoen juwelen ), aanbelfoto's, suitefoto's aan de voordeur, wettelijk
huwelijk, kerkelijk huwelijk of andere ceremonie, familiefoto's, fotoshoot op locatie,
receptie, avondfeest en openingsdans. Het is mogelijk om max 2u aansluitend bij te
boeken aan 80€/u. Wanneer de fotograaf blijft tot aan de openingsdans, wordt gevraagd
een maaltijd te voorzien. ( mogelijkheid om 2e fotograaf bij te boeken + 650€)
Iedere reportage bestaat uit een DVD met slideshow voor TV.
Een handgemaakte usb stick met de foto’s in hoge resolutie (zonder watermerk of
copyright ) dit zowel in kleur als zwart-wit.
Een houten gepersonaliseerd kistje om alles in op te bergen.
Goed weer garantie, dwz: indien het niet mogelijk is om de dag zelf de mooie trouwfoto's
te maken door regen, dan maken we de foto's op een later tijdstip bij beter weer, zonder
meerkost.
• Vervoersonkosten: 0.30 euro per kilometer. De afstand wordt heen en terug gerekend.
Ook bij eventuele fotoshoot vooraf of achteraf worden vervoersonkosten gerekend.

• De foto's kunnen opgezonden of afgehaald worden.
• Indien er parkeerproblemen zijn aan de kerk of het gemeente/stadhuis is het noodzakelijk
om een parkeerplaats te reserveren voor de fotograaf. ( Indien er bv markt is en ik moet 2
a 3 km verder parkeren kan ik niet garanderen dat ik op tijd aan de
kerk/gemeente/stadhuis ben ).
• De klant dient zelf locaties te zoeken voor de fotoshoots. Let hierbij op om een alternatief
te zoeken indien het slecht weer is. Toegangsgelden en parkeertickets worden betaald
door de klant.
• Doordat alle foto's bewerkt worden, worden de foto's geleverd tussen de 3 en de 12
weken.
• De fotograaf houdt alle foto’s bij tot drie maanden na het huwelijk. Het is aangeraden om
zelf een aantal kopieën te nemen van de foto's.
• Er wordt een voorschot gevraagd van 200 euro. Dit bedrag wordt gestort op
rekeningnummer be19 9730 3646 9812. Enkel wanneer het voorschot betaald werd
binnen de 2 weken na het opstellen van deze overeenkomst, is de overeenkomst geldig.
• Het resterend bedrag wordt betaald na het ontvangen van de factuur.
• Bij annulatie vanwege de klant wordt het voorschot niet terugbetaald.
• Wanneer de klant het huwelijk verplaatst naar een andere datum en de fotograaf is niet
meer vrij, wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien de fotograaf wel nog vrij is, wordt
de datum aangepast.
• Bij annulatie of onmacht vanwege de fotograaf worden de klanten verwittigd en hebben
volgende keuze: a, De fotograaf stelt indien mogelijk een vervanger voor. De bestaande
overeenkomst loopt gewoon verder. Indien geen volwaardige vervanger voor handen is,
wordt het voorschot terugbetaald. Of b, De klant heeft het recht een einde te stellen aan
de overeenkomst. Het voorschot wordt terugbetaald.
• Foto’s uit de reportage mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van zijn
beroepsactiviteiten. Deze promotie mag in alle media en mogelijkheden en formaten
gebruikt worden, zoals: internet, folders, visitekaartjes, affiches, …
• Partijen verklaren uitdrukkelijk hun intentie om samen te werken met wederzijds
vertrouwen en respect.
LET OP : Denk er aan om een week op voorhand een planning/draaiboek door te mailen !
Noteer daarin : Het adres ( waar ik moet zijn ), wat er gaat gebeuren ( bv: opmaak, kerk,
stadhuis, enz... ) en het tijdstip. Gelieve deze één week voor het huwelijk door te mailen.

OPTIES ( omcirkel de gewenste opties die niet in de formules inbegrepen zijn )
• Bedankingskaartje :1.70 € per stuk: (10 cm x 15 cm ) of 2,10 € per stuk: (20 cm x 9,5 cm ).
• Extra uren na de basisreportage : 80 euro per uur.
• Digitaal fotoalbum in fotokwaliteit: 66 blz, 30/30 cm: 325 euro per stuk +
verzendingskosten.
• Fotoshoot vooraf of achteraf : 150 euro + vervoersonkosten. In geval de fotoshoot in
het buitenland doorgaat is de overnachting te boeken door het koppel.
• Extra fotograaf : 300€ bij de Large formule, 450€ bij de XLarge formule of 650€

bij de XXLarge formule
• Foto op canvas : professioneel geprint en uv bestendig, canvas 100% katoen en
kader van 3cm dik :
20 x 30 = 23€
40 x 60 = 40€
60 x 90 = 60€
90 x 160 = 103€
* Opmerkingen en aanvullingen :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Dit contract werd opgemaakt te …...................................... op......... / …..... / …... in
tweevoud en wordt ondertekend door minstens één vertegenwoordiger van beide partijen.
Beide partijen kregen een afschrift van deze overeenkomst.

Vandergheynst Lieven
Terbeke 25
9680 Maarkedal
Tel: 0475/540568
Btw 0862.951.788
Handtekening:

De klanten,

Handtekening:

