Voorwaarden:
1)De foto’s gemaakt door JustMyrn fotografie,
Myrna van den Doel,
zijn alleen bestemd voor Myrna.
Foto’s blijven ook eigendom/copyright van JustMyrn fotografie
mogen niet doorverkocht en/of gepubliceerd
worden zonder mijn toestemming.
Alleen foto’s met het logo van JustMyrn fotografie mogen geplaatst/gedeeld worden op social media!

2)Bijsnijden of een andere bewerking
over de bewerkte foto’s heen aanbrengen
is niet toegstaan,
daar dit de bewerking/stijl en resultaat van JustMyrn fotografie teniet doet.

3)JustMyrn fotografie levert geen digitale negatieven.
Ook niet tegen betaling.
De raw bestanden/digitale negatieven
bewaart JustMyrn fotografie ongeveer een half jaar.
Daarna is er geen garantie meer, dit ivm computers kunnen crashen, etc.
De nabewerkte bestanden blijven wel in het bezit van JustMyrn fotografie.
De klant heeft zelf de verantwoording de cd-rom goed te bewaren.

4)Bij een fotoshoot kan de fotografe niet aansprakelijk worden gesteld,
voor het uitblijven van een bepaalde verwachting van een klant.
Het kan altijd voorkomen dat niet alle betrokkenen in de camera kijken
of kindjes niet lekker in hun velletje zitten, niet willen kijken of lachen.
Er wordt altijd rekening gehouden met alle omstandigheden.

5)Tijdens een fotosessie mag er niet mee gefotografeerd worden of gefilmd,
mede omdat hier de studio lampen/flitsers hierop reageren.

6)Fotografie is een kwestie van persoonlijke smaak en uiting van creativiteit.
Als u een fotoshoot boekt,
gaat de fotografe er van uit dat u haar kiest vanwege
haar stijl en werkwijze van fotograferen maar ook de stijl van nabewerken.
U kunt hier later niet op terug komen.
JustMyrn is echt een Fine Art fotografe met de nadruk op vintage.
Vintage door het gebruik van vintage props.
Vintage en art door de manier van nabewerken.

7)JustMyrn fotografie is niet verantwoordelijk
als canvassen, fotoprodukten of afdrukken
van kleur en kwaliteit verschillen dan het digitale beeld.
De klant heeft de mogelijkheid afdrukken en fotoprodukten
bij JustMyrn fotografie te bestellen om verzekerd te zijn
van de beste kwaliteit.
JustMyrn fotografie werkt samen met vakbedrijven
die alleen aan professionele fotografen levert!

8)Fotografe mag haar eigen foto’s gebruiken
voor marketing doeleinden
(website up to date houden, social media pagina, flyers, visitekaartjes, etc)
Wilt de klant dit niet dient dit van te voren kenbaar gemaakt te worden.

9)JustMyrn fotografie werkt niet op zondag/feestdagen.

10)Het reserveren van een fotoshoot en het annuleren
gaat alleen via de mail,
omdat dan alles zwart op wit staat om misverstanden te voorkomen.

11)Annuleren van een fotoshoot dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschiedden.
Er word dan kosteloos een nieuwe afspraak geboekt.
Annuleert u na deze 24 uur kunnen er kosten in rekening worden gebracht,

dit gebeurt ook bij het niet komen opdagen van een fotoshoot.
Een cakesmash die na die 48 uur word geannuleerd
daar word wel de cupcake in rekening gebracht.
Is de fotografe van haar kant verhindert/ziek
ook dan word kosteloos een nieuwe afspraak geboekt.

12)Betaling van een fotoshoot,
Het bedrag dient gaarne uiterlijk de dag voor de shoot
op de rekening te staan.
Of contant bij aanvang van de shoot.
NL 11 RABO 0169 2391 52 tnv JustMyrn fotografie.
Er is geen pin aanwezig.
Cadeau/waardebonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
Bij het boeken van een fotoshoot
gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Regelmatig worden er diverse vragen gesteld,

Vragen en weetjes:
# Een stukje achtergrond. Wie is JustMyrn?
Het is afgeleid van ‘’gewoon Myrna’’.
Ik ben freelance vakfotografe (geen amateurfotografe) en maak gebruik van
professionele camera’s /objectieven/ studioapparatuur/ bewerkingsprogramma’s..etc..
Hier investeer ik veel in om professionele kwaliteit te kunnen leveren.
Foto’s maken is een geliefde hobby al meer dan 30 jaar.
En officieel van hobby naar eigen bedrijfje mijn werk is sinds aanvang Januari 2012.
Foto’s zijn voor mij zichtbare herinneringen aan dierbare momenten.
Daarnaast staat fotografie voor mij gelijk aan artistiek en kunstzinnig.
Dit is ook de reden van mijn specialisatie vintage en het fine art nabewerken.

#

Ik heb een fotoshoot geboekt, maar nu is er iemand/mijn kindje ziek?
Geen probleem de fotoshoot word dan kosteloos verzet naar een nieuwe datum.
Ook als de fotografe van haar kant verhindert/ziek is word kosteloos de shoot verzet.

# Ik heb een locatieshoot geboekt en nu is het zeer slecht weer?
Helaas kan de shoot dan niet plaats vinden en word kosteloos verzet naar nieuwe datum.

# Waarom zijn de Newbornshoots bij u in de thuisstudio?
Mijn newbornshoots vallen onder fine art fotografie, ik maak gebruik van settings,
props, accessoires, in de thuisstudio heb ik dit allemaal binnen handbereik.
Ik nodig daarom graag de ouders en baby bij mij thuis uit.
Mijn visie hierin is ook plan deze shoot in 2e week na de bevalling of mag zelfs wat later.

# Waarom geeft u geen raw foto’s mee?
Professionele fotografen zullen nooit hun digitale negatieven meegeven.
Geselecteerde foto’s uit de shoot worden zeer zorgvuldig nabewerkt/ontwikkeld.
Onbewerkt (het woord zegt het al) is een foto die niet af is.
Denk aan vroeger dat negatieven werden ontwikkeld in een doka.
Nu ontwikkelen wij m.b.v software programma’s.
Vergelijkbaar met dat een beeldend kunstenaar ook nooit een schilderij of kunstwerk
zal mee geven wat niet af is.

# Hoe lang duurt een fotoshoot?
Ik ben geen – kom binnen, ga staan, klik en klaar, tot ziens – fotografe.
Ik neem altijd even de tijd voor binnenkomst, wat te drinken, kinderen even laten wennen.
Meestal duurt de shoot zelf gauw 45 tot 60 minuten.
Lees: met uitzondering van minisessie’s/aktieshoots deze gaan op de tijd
die er voor is aangegeven (bijvoorbeeld 20 tot 30 minuten).

#

Mag ik aan de hand van mijn cd-rom overal foto’s of produkten nabestellen?
Dit blijft altijd uw eigen keuze. Maar houd in gedachten:
Goedkopere aanbieders,
hebben snelprintapparatuur die vaak niet alle bewerkingslagen lezen.
Dit kan resulteren in zeer teleurstellende afdrukken en/of fotoprodukten.
Hier is de fotografe niet verantwoordelijk voor.

#

Kan ik onderhandelen over de shoots, wat er allemaal bij inbegrepen moet zijn?
Nee helaas dan moet ik u teleurstellen.
Ik werk op basis van samengestelde fotoshoots of pakketten.
Nagenoeg bij alle fotoshoots zitten altijd al extra gifts!
De prijs van een shoot is niet alleen voor het fotograferen/de fotoshoot of alleen maar de foto’s,
maar tevens inclusief gebruik exclusieve props, nabewerkingskosten en extra’s gifts.
Het zijn echt all-in tarieven.

#

Ik wil een fotoshoot bij u boeken maar ik wil het in een compleet andere stijl?
Ook dan moet ik u teleurstellen.
Als u kiest voor een fotoreportage door mij,
kiest u ook mijn stijl, mijn werkwijze en mijn visie.
Hier kan na de fotoshoot ook niet meer op terug gekomen worden.

#

Ik vind het resultaat tegen vallen, mijn kind(deren) of ander persoon kijkt niet leuk?
Kindjes laat ik altijd even wennen, nooit gelijk in de studiosetting neerzetten.
Er word altijd rekening mee gehouden dat kindjes niet in een lekker velletje
kunnen zitten, ik probeer altijd van alles om het prettig te laten verlopen.
Bij groepsfoto’s verwacht ik ook dat alle betrokkenen naar de fotografe blijven kijken.
Ik besteed hier goed aandacht aan, achteraf kan hier dus niet op terug gekomen worden.

