
ALGEMENE VOORWAARDEN FIRMA BEELD 

 
1. ALGEMEEN 
 
1.1 Algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, optie of opdracht uitgevoerd 
door Firma Beeld. Bij het boeken van de photobooth gaat de klant automatisch akkoord met 
deze voorwaarden.  
 
1.2 Algemene informatie  
Firma Beeld behoudt zich het recht voor om informatie op de website wat betreft tarieven en 
afspraken te allen tijde aan te passen.  
 
1.3 Offertes  
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Firma Beeld op geen enkele wijze. 
Een offerte is geldig gedurende vier weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. 
 
1.4 Opties 
Opties hebben een geldigheid van vier weken na dagtekening, waarna deze vervallen en hier 
geen rechten meer aan ontleend kunnen worden. Opties geven de klant een reservering van de 
photobooth op hun aangevraagde datum. Van nieuwe aanvragen op deze datum waarbij geen 
photobooth meer beschikbaar is, wordt de klant met de optie via email op de hoogte gesteld, 
waarna hij 24 uur bedenktijd heeft.  
 
1.5 Wijziging / annulering 
Wijzigingen of annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend.  

- Annuleren van de boeking kan tot 30 dagen voor de boekingsdatum kosteloos.  
- Bij annulering binnen 30 tot 7 dagen voor het evenement is de huurder 30% van het 

totale huurbedrag verschuldigd.  
- Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot de dag van het evenement is 

de huurder 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.  
- Bij annulering op de dag van het geplande evenement is de huurder de totale kosten 

verschuldigd. 
 
Wijzigen worden gehonoreerd wanneer de beschikbaarheid van materiaal en personeel dit 
toelaat. 
 
1.6 Betaling  
Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de 
opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  
 
1.7 Klachten 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na  de 
boekingsdatum schriftelijk aan Firma Beeld te worden medegedeeld.  
 



1.8 Geschillen 
De rechter van de plaats waar Firma Beeld haar standplaats heeft, is bevoegd om kennis te 
nemen van geschillen tussen Firma Beeld en haar opdrachtgevers. De rechtsverhouding tussen 
Firma Beeld en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
 

 
 
2. HET EVENEMENT 
 
2.1 Aankomst 
Firma Beeld zal ongeveer een uur voor afgesproken huurperiode arriveren. Mocht de klant willen 
dat de 
photobooth eerder wordt geïnstalleerd dan zal er een extra toeslag worden geheven.  
 
2.2 Locatie 
De klant is verantwoordelijk voor:  

- het doorgeven van het juiste adres en een locatie met redelijke toegang.  
- een locatie waarbij Firma Beeld op legale en veilige manier kan lossen en laden binnen 

150 meter.   
- het regelen van een 220V aansluiting binnen 6 meter.  
- een goed toegankelijke werkplek van 2x2 meter. 
- bij een opstelling buiten is de klant verantwoordelijk voor het regelen van een droge plek 

in situatie van neerslag.  
 
2.3 Prestaties  
Firma Beeld hanteert een actietijd van 90% van de overeengekomen geboekte uren.   
Wanneer de photobooth buiten gebruik is door technische problemen of door verlate aankomst 
door vertraging en de 90% actietijd niet is behaald, zullen wij de periode dat deze buiten gebruik 
is vergoeden tegen de waarde van €100,- per uur.  
 
Wanneer Firma Beeld gevraagd wordt langer dan de vooraf overeengekomen uren diensten te 
leveren, dan zullen deze extra uren aanvullend in rekening worden gebracht.  
 
2.4 Verlies of schade  
De klant is volledig verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan normale 
slijtage) de apparatuur van de Firma Beeld, veroorzaakt door (misbruik van de apparatuur door) 
de klant, zijn werknemers of zijn gasten.  

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur en attributen van 
Firma Beeld veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid 
van Firma Beeld op het evenement van de klant.  

2.5 Aansprakelijkheid 



Firma Beeld sluit alle aansprakelijkheid voor indirecte schade dan wel gevolgschade veroorzaakt 
tijdens de photoboothsessie nadrukkelijk uit. Evenzo voor schade ontstaan door het onjuist 
handelen van de opdrachtgever, zijn medewerkers of zijn gasten. 
 
Voorkomende aansprakelijkheid door grove schuld of opzet aan de zijde van Firma Beeld is 
beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag dan wel het uitgekeerde verzekeringsbedrag. 

 

3. FOTO’S 
 
3.1 Foto’s 
Bij het boeken van een photobooth geeft de klant Firma Beeld toestemming om alle gemaakte 
foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, voor eigen gebruik en eventuele 
toekomstige activiteiten. Firma Beeld zal geen foto’s gebruiken die zij als vernederend of 
kwetsend beoordeeld. 
 
Over eventuele uitsluiting van gebruik door Firma Beeld van bepaalde foto’s kan overlegd 
worden. 
 
3.2 Auteursrecht  
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Firma Beeld.  
 
3.3 Licentie  
Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk 
en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie. Gebruik van fotografisch werk van Firma 
beeld zonder licentie wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Firma Beeld. 
Hiervoor worden kosten in rekening gebracht ter hoogte van driemaal het bedrag van de 
onderliggende factuur. 
 
3.4 Naamsvermelding  
De naam van Firma Beeld dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of 
met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.  
 
 

4. GEGEVENS  
 
Fari, handelend onder de naam: Firma Beeld. 
Stadhouderslaan 38a  
9717 AH Groningen 
Telefoon: 050-8515412  
Email:  info@firmabeeld.nl 
KVK  02099396 
BTW NL1085.68.878.B01 



 
website 
www.firmabeeld.nl 
www.facebook.nl/firmabeeld 
https://www.instagram.com/firmabeeld/ 
https://www.pinterest.com/firmabeeldphoto/ 
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