Voorwaarden
Copyrightvermelding: Meydesign-Hometourvision.com, is de exclusieve
copyrighthouder van de afbeelding. Volledige beeldrechten worden niet verkocht of
verleend, klanten ontvangen alleen licenties. Licenties kunnen worden verkregen
voor verschillende toepassingen van afbeeldingen, zie Fotorechten en gebruik voor
vastgoedfotografie.
Fotorechten en gebruik voor vastgoedfotografie: de oorspronkelijke agent/klant die
voor de service heeft betaald, heeft toestemming om de afbeeldingen te gebruiken
op elke elektronische of gedrukte vorm van advertenties voor de promotie van dat
eigendom. De licentieovereenkomst is alleen geldig voor de duur dat de woning/het
onroerend goed te koop staat en kan niet opnieuw worden gebruikt zonder de
specifieke schriftelijke toestemming van Meydesign-Hometourvision.com.
Meydesign-Hometourvision.com moet op de hoogte worden gesteld, gecrediteerd en
gecompenseerd worden voor elke gedrukte of digitale publicatie/gebruik waarbij
foto's niet worden gebruikt voor de direct marketing van de verkoop van het
onroerend goed.
Agenten/klanten mogen om welke reden dan ook geen afbeeldingen verkopen,
overdragen of schenken aan derden, met name aan een andere agent die een
verlopen, ingetrokken of geannuleerde aanbieding overneemt. Deze derden
omvatten ook verkopers, bouwers, en andere deelnemers die aan het onroerend
goed of de agent zijn verbonden. Beeldlicenties zijn niet overdraagbaar.
Meydesign-Hometourvision.com behoudt zich het recht voor om de foto's opnieuw te
licentiëren.
Het niet betalen voor de afbeeldingen zal resulteren in een inbreuk/schending van
het auteursrecht. U wordt gevraagd de afbeelding binnen 24 uur te verwijderen uit
elke elektronische of gedrukte vorm van reclame. Het niet stoppen van het gebruik
ervan zal leiden tot juridische stappen.
Zodra de foto's zijn afgeleverd, mag de agent en/of huiseigenaar geen digitale
wijzigingen, bewerkingen of "photoshopping" aan de foto's aanbrengen, tenzij om de
afbeeldingen bij te snijden. Als er een probleem of probleem is met het bewerken of
foto's, neem dan contact op met Meydesign-Hometourvision.com, maar breng geen
wijzigingen aan, aangezien dit een schending van het auteursrecht is.
"Gemeenschapsfoto's", zoals een golfbaan, clubhuis, fitnesscentra,
onderverdelingsborden, enz., kunnen worden gelicentieerd in combinatie met foto's
van onroerend goed om de aanbieding op de markt te brengen. MeydesignHometourvision.com behoudt alle rechten op elke foto en daarom zijn deze foto's
stockfoto's. Agenten/klanten die ervoor kiezen om het gemeenschaps/voorzieningenpakket te kopen, mogen die afbeeldingen alleen gebruiken in
combinatie met het aangewezen eigendom. Het gebruik van de foto's voor andere
marketingdoeleinden of in combinatie met andere eigendommen is verboden, tenzij
aanvullende licenties zijn aangeschaft.

Verwachtingen van makelaar/eigenaar: Van makelaars en huiseigenaren wordt
verwacht dat ze het pand voorafgaand aan de fotoshoot laten schoonmaken en in
scène zetten. Als het pand nog niet klaar is om gefotografeerd te worden, moet u er
alles aan doen om 24 uur voorafgaand aan de shoot een nieuwe afspraak te maken.
Meydesign-Hometourvision.com is niet verantwoordelijk voor enscenering,
schoonmaak, opruiming of landschapsarchitectuur. Wij zijn geen staging-service,
schoonmaakservice of tuinarchitect... we zijn een fotografieservice. Er zal een
"staging/convenience fee" worden toegevoegd als een van deze wordt gevraagd
door de agent en de fotograaf is in geen geval verplicht om deze acties uit te voeren.
Bekijk hier de voorbereidingschecklist.
Annulerings- en herschikkingsbeleid: door de service te plannen, bevestigt u dat de
accommodatie klaar is om foto's te maken. U begrijpt ook dat we € 50 servicekosten
in rekening brengen wanneer we moeten terugkeren naar een eigendom waar het
niet onze schuld is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: eigendom niet gereed,
enscenering onvolledig, constructie, agent/eigenaar niet thuis, geen sleutel in
lockbox, enz. Dit omvat ook gedeeltelijke fotoshoots waarbij de buitenkant mogelijk
nog niet klaar is of bepaalde kamers onvolledig zijn en de fotograaf is verplicht terug
te keren. We begrijpen ook dat er dingen gebeuren of kunnen veranderen, maar als
een accommodatie binnen 24 uur na de geplande opnametijd wordt verplaatst of
geannuleerd, wordt er € 50 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 uur na de
shoot of zodra de fotograaf is gearriveerd, wordt 100% van het pakketbedrag in
rekening gebracht.
Weerbeleid: we fotograferen bij alle weersomstandigheden, behalve bij regen. Als
het regent, krijgt de klant de mogelijkheid om zonder extra kosten een nieuwe
afspraak te maken. Het weer moet echter enkele dagen voorafgaand aan de shoot
worden geëvalueerd om een nieuwe planning te voorkomen. Het weerbeleid is niet
van toepassing op het opnieuw plannen of annuleren van minder dan 24 uur
vanwege bewolkt weer of gebrek aan zon (regen moet aanwezig zijn om af te zien
van de vergoeding).
Spoedbeleid: een minimum van 72 uur van tevoren wordt aanbevolen bij het plannen
van een vastgoedshoot. Voor een verzoek om foto's die binnen 12 uur vanaf het
moment van de opname moeten worden voltooid en afgeleverd, wordt een
spoedtoeslag van € 50 in rekening gebracht.

Fotogarantie: Meydesign-Hometourvision.com zal er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de uiteindelijke afbeeldingen van hoge kwaliteit zijn en het eigendom op
de beste manier vertegenwoordigen. Soms kan een makelaar/huiseigenaar echter
het gevoel hebben dat deze afbeeldingen niet aan die verwachtingen voldoen. In dit
geval zal Meydesign-Hometourvision.com nauw samenwerken met de
agent/huiseigenaar om het probleem en de foto's te corrigeren. Een redelijke
hoeveelheid herbewerking zal worden uitgevoerd zonder extra kosten. Als een
terugreis wordt aangevraagd vanwege problemen in de foto's met betrekking tot
opruimen, extra foto's die niet specifiek voorafgaand aan de opname zijn
aangevraagd, of andere aspecten die niet direct onder de verantwoordelijkheid van
Meydesign-Hometourvision.com vallen, worden er kosten in rekening gebracht. Een
minimum reshoot-vergoeding van € 65 wordt in rekening gebracht aan de
agent/klant, tenzij het de directe verantwoordelijkheid van de fotograaf is, waar er
dan geen kosten in rekening worden gebracht (d.w.z. het missen van een specifieke
opname die voorafgaand aan de opname is aangevraagd). Iedereen heeft een ander
idee van hun "beste foto", maar voordat u Meydesign-Hometourvision.com inhuurt,
dient u de portfolio zorgvuldig door te nemen, aangezien er geen restitutie wordt
verleend aan klanten die niet tevreden zijn met de "stijl" van fotografie. "Stijl" verwijst
naar beeldhoeken, kleur en elk ander visueel aspect van de foto.
Levering van foto's en opslag: voor de meeste standaard onroerend goed opnames
garandeert Meydesign-Hometourvision.com een doorlooptijd van 24 uur of minder.
Sommige fotoshoots van grotere eigendommen of met uitgebreide bewerkings/speciale verzoeken, zoals luxe, schemering en luchtfotografie, kunnen tot 48 uur
duren. Meydesign-Hometourvision.com zal ook een fotoback-up bijhouden en
toegang geven tot de uiteindelijke afbeeldingen tot 60 dagen nadat de foto's via een
downloadlink aan de klant zijn geleverd. Na 60 dagen kan MeydesignHometourvision.com niet garanderen dat de foto's beschikbaar zijn, maar als ze dat
wel zijn, worden er € 25 ophaalkosten in rekening gebracht als de klant om een
ander exemplaar vraagt. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de foto's onmiddellijk
na ontvangst van de laatste downloadlink te downloaden, omdat dit toekomstige
problemen of ophaalkosten zal voorkomen.
Reistoeslag: voor reiskosten rekenen we €0,50 per kilometer
Recht om te weigeren: Meydesign-Hometourvision.com behoudt zich het recht voor
om naar eigen goeddunken service op elk moment en om welke reden dan ook te
weigeren. Meydesign-Hometourvision.com kan op elk moment de relatie met een
klant beëindigen of een klant ontslaan wegens achterstallige facturen, slechte
communicatie of onredelijke verzoeken.
Betaling: Betaling wordt verwacht binnen 7 dagen na levering van de "proef"afbeeldingen aan de klant, of de vermelde vervaldatum op de factuur. Betaling is
vereist voordat foto's worden vrijgegeven om te downloaden. Als u niet op de
vervaldatum betaalt, wordt er dagelijks een vergoeding van 2% in rekening gebracht.
Het niet betalen van een factuur die 30 dagen of meer achterstallig is, zal leiden tot
juridische stappen. Tijdige betaling wordt verwacht, aangezien MeydesignHometourvision.com geen betaling vereist voorafgaand aan een shoot, zoals de
meeste bedrijven dit doen.

Door onze website te bezoeken of te gebruiken welke eigendom is van MeydesignHometourvision.com, of door fotografische diensten in te huren, stemt u ermee in
gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. U erkent ook dat een dergelijke
overeenkomst een bindend contract vormt tussen u en MeydesignHometourvision.com.
Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, bezoek of gebruik
dan de Meydesign-Hometourvision.com Website, of de fotografische diensten van
Meydesign-Hometourvision.com niet.
Meydesign-Hometourvision.com behoudt zich het recht voor om de bovenstaande
voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

