
Algemene voorwaarden voor deelname IK ZIE JOU portret sessie  
met Iris Schoonus PORTRETTEN 
 
Fotograaf: Iris Schoonus - van 't Riet 
Studio: Fabriek aan de Eem, Heliumweg 40 Amersfoort 
Kvknr: 69577552 
Telefoon: +31 (0)618917596 
Email: info@irisschoonus.nl 
Website: www.irisschoonus.nl 
 
* Aanmelding geschiedt op basis van selectie. Aanmelding biedt geen garantie tot selectie. 
Indien deelnemer een gegarandeerde deelname wil, kan dit door een reguliere fotoshoot te 
boeken. Het aantal plekken dat beschikbaar wordt gesteld op de daarvoor bestemde data en 
tijdstippen liggen vast en zijn niet aan te passen door deelnemer. Selectie wordt gedaan op 
basis van motivatie, diversiteit en beschikbaarheid. 
 
 
* Meerdere kinderen opgeven mag. maar fotografie geschiedt op individuele basis. De 
tegoedbonnen zijn ook individueel te besteden. Voor familieportretten dient een aparte sessie te 
worden geboekt.  
 
* De waarde van de fotoshoot en tegoedbon wordt niet in geld uitgekeerd en is niet 
overdraagbaar op andere personen of andere fotoshoots, diensten of producten van Iris 
Schoonus portretten 
 
* Het is niet mogelijk andere waardebonnen of vouchers te combineren met de aanbieding 
van IK ZIE JE. 
 
* De fotograaf, Iris Schoonus, behoudt het recht om de portretten en de video van de fotoshoot 
te publiceren op haar website en sociale media, alsook t.b.v. marketing en promotie doeleinden. 
 
* De deelnemers die geselecteerd zijn voor deelname, ontvangen naast een fotoshoot t.w.v. 
€150,- ook een waardebon van €100,- te gebruiken voor de aanschaf van portretten. Bij de 
fotoshoot zijn geen portretten inbegrepen. Deze zijn los verkrijgbaar. 
Er geldt geen verplichting tot aankoop van portretten.  
 
* Een maximum van 10 portretten wordt in een gesloten online gallerij getoond binnen twee 
weken na de fotoshoot. De gallerij blijft 1 week open om tot aanschaf van portretten over te 
gaan.  
 
* Voorafgaand van de fotoshoot ontvangt de deelnemer een email met informatie, alsook een 
uitnodiging om een voorbereidend consult formulier in te vullen.  
 
* Een borg van €50,- wordt bij boeking gevraagd om een plek zeker te stellen. Deze wordt 
binnen vier weken na het plaatsvinden van de fotoshoot teruggestort, dan wel verrekend met 
de aanschaf van portretten. Indien  de geselecteerde deelnemer besluit de fotoshoot  te 
verzetten, dan wel te annuleren, binnen 7 dagen voorafgaand aan de fotoshoot, wordt de 
borg ingehouden. Indien deelnemer besluit de fotoshoot  te verzetten, dan wel te annuleren, 
meer dan 7 dagen voorafgaand aan de fotoshoot, wordt de borg volledig terugbetaald aan 
deelnemer.  
 
* Bij aanmelding word je automatisch toegevoegd aan het nieuwsbrief bestand van Iris 
Schoonus. Je kunt je hier op elk gewenst moment van afmelden. 
 
*Vragen kunnen worden gericht aan Iris Schoonus: info@irisschoonus.nl.  



 
EEN 'IK ZIE JOU'  PORTRET SESIE MET IRIS IS INCLUSIEF" 
 
- Een fotoshoot voor 1 kind met Iris Schoonus, van maximaal 60 minuten. Dit is inclusief 
kennismaking, styling en fotograferen in 1 stijl.  
- binnen twee weken na de fotoshoot inzage in een online gallery van de 5-10 mooiste 
portretten, waarin de client een keuze maakt voor de aanschaf van portretten. Dit is optioneel.  
De fotoshoot is exclusief portretten/prints/digitale foto's. 
 
ONLINE GALLERY 
 
Iris kiest de beste foto’s van de fotoshoot en bewerkt deze na. Het totale aantal portretten 
waaruit de client mag kiezen is maximaal 10 portretten. De onbewerkte en niet geselecteerde 
foto’s worden niet beschikbaar gesteld. Er geldt geen aankoop-verplichting. 
De beslissing tot aankoop wordt binnen twee weken na ontvangst van de link naar de gallerij 
gemaakt. Het is niet toegestaan screenshots te maken van de tentoongestelde portretten.  
 
PRIJSLIJST 
 
De tegoedbon van € 100,- is vrij te besteden op een va de volgende producten. De 
tegoedbon is niet inwisselbaar voor geld of overdraagbaar op andere producten/diensten 
van Iris Schoonus portretten. De tegoedbon is geldig t/m 7 dagen na ontvangst van de link 
naar de portretten. 

Digitale pakketten, hoge resolutie bestanden, watermerkvrij: 

aantal foto's aangeleverd zonder watermerk in hoge resolutie 
 
1 foto 
 + €175,-  
 
2 foto's  
 + €300,-  
 
4 foto's  
+ €450,-  
 
6 foto's  
+ €550,-  
 
10 foto's 
+ €650,- 
 
Vergrotingen, inclusief het gelijke digitale bestand: 
 
20x30cm - € 240,- 
30x45cm - € 265,- 
40x60cm - € 290,- 
50x75cm - € 340,- 
60x90cm - € 400,- 
 
BETALING 
De gekozen producten worden ter beschikking gesteld na volledige betaling. In overleg is 
een afbetaal termijn mogelijk. Ook hiervoor geldt dat de producten ter beschikking worden 
gesteld nadat het volledige bedrag betaald is. 



 
 
GEBRUIK VAN DE FOTO’S 
De cliënt mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke doeleinden inclusief sociale media en 
indien van toepassing, openbaar maken voor promotie doeleinden van zijn/haar werk als 
model (portfolio, website, internet). 
Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door de cliënt zonder schriftelijke 
toestemming van de fotograaf is niet toegestaan.  
Het is niet toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het 
vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. 
ontwerp van de opdracht of die de intentiesen en de integriteit van de Fotograaf kunnen 
schaden. Het is dan ook niet toegestaan foto’s te croppen (bijsnijden) of te bewerken met 
bijvoorbeeld sociale media filters. 
 
AUTEURSRECHT 
De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht 
tot openbaarmaking en/of digitale bewerking. De fotograaf mag na toestemming van cliënt 
deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website, internet, portfolio (map met 
prints), fototentoonstellingen (internet of anders) . Ten alle tijden zal de fotograaf bij 
(commerciële) publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden. 
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze 
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen verklaren zij 
de Kantonrechter c.q. de Rechtbank bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze 
overeenkomst te oordelen. 
Ten alle tijden zal de fotograaf bij (commerciële) publicaties het model niet benadelen of 
haar/zijn naam schaden. 


