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Contract huwelijksreportage 2019 
 

 De overeenkomst wordt afgesloten tussen twee partijen zijnde: Huwelijksfotografie Christ 

Vilez en de klant: 

 

Naam bruid:  ......................................................................................................................................  

Naam bruidegom:  ...........................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

GSM:  ...................................................................................................................................................  

E-mail:  .................................................................................................................................................  

Datum van het huwelijk : …../…./ 2019 

 De reportage start vanaf de voorbereidingen thuis (aankleden bruid, fotograferen 

accessoires) Het einde van de reportage is het einde van de receptie, maximaal tot 20u30 

uur. Standaard is de reportage van kapper en visagiste niet inbegrepen! 

 

 De kostprijs werd vastgelegd op 750 euro inclusief BTW. Dit omvat de volledige reportage,  

en de USB-stick met de foto’s in hoge resolutie (300dpi), alle foto’s staan in kleur. Als extra 

zitten er ook enkele zwart-wit foto’s toegevoegd. De vervoersonkosten zijn inclusief! 

 

 Er wordt een voorschot gevraagd van 300 euro. Dit bedrag wordt gestort op 

rekeningnummer BE 27 7512 0303 4073, BIC AXABBE22. Graag vermelden: ‘Voorschot 

fotoreportage + jullie namen en datum’. Enkel wanneer het voorschot betaald werd binnen 

de 2 weken na het opstellen van dit contract, is het contract geldig.  

 

 Het resterend bedrag (450 euro) wordt betaald binnen de 15 dagen na het huwelijk. 

 

 Het opsturen van de USB-stick of andere opties (bv bedankingskaartjes, digitaal album, …) 

wordt doorgerekend aan de klant. Het opsturen van de usb stick kost 10 euro.  

 

 De klant dient zelf locaties te zoeken voor de fotosessie. Let hierbij op om een alternatief te 

zoeken indien het slecht weer is. Toegangsgelden en parkeertickets worden betaald door 

de klant. 

 

 Het pakket (USB stick in doosje) wordt geleverd binnen een tijdspanne die varieert tussen de 

vier en de twaalf weken na het huwelijk. 

 

 De fotograaf houdt alle foto’s bij tot zes maanden na het huwelijk. Het is aangeraden om 

zelf een aantal kopieën te nemen van de USB stick. (verlies, krassen, …) 

 

 Bij annulatie vanwege de klant wordt het voorschot niet terugbetaald. (annulatiekosten) 

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. Tarieven gelden voor het jaar waarin het huwelijk plaats vindt. De 

annulatie van de reportage wordt schriftelijk (per post) of via e-mail aangevraagd.  

 

 Bij annulatie of onmacht vanwege de fotograaf worden de klanten verwittigd en hebben 

volgende keuze: 

 

o De fotograaf stelt – indien mogelijk – een vervanger voor. Het bestaande contract 

loopt gewoon verder. Indien geen volwaardige vervanger voor handen is, wordt 

het voorschot terugbetaald. 

o De klant heeft het recht een einde te stellen aan het contract. Het voorschot wordt 

terugbetaald.  
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 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. 

OPTIES 

 

 Bedankingskaartje avond zelf / achteraf: 1.80 euro per stuk, afmetingen: 10 cm op 15 cm. 

 Extra uren na de basisreportage: 80 euro per uur. Wanneer de fotograaf langer blijft, wordt 

gevraagd een maaltijd te voorzien. Deze optie dient men tijdig te boeken (2 à 3 maanden 

voor het huwelijk). 

 Fotoalbum acryl cover met box: 36 blz, 30/30 cm: 500 euro per stuk.  

 Fotoalbum 2 + 1: zoals hierboven, plus 2 identieke kleinere versies van 20 cm op 20 cm : 900 

euro (promotieprijs) 

 Fotosessie vooraf of achteraf: 150 (1.5u) of 225 (2.5u) euro. Om te kunnen werken in betere 

lichtomstandigheden, gebeuren deze fotosessie bij voorkeur op een avond of 

zondagnamiddag (zachter licht, zonsondergang, …).  

 Triplex 15 x 15 cm / 15 x 22 cm: 40 euro 

 Triplex 18 x 18 cm / 18 x 26 cm : 50 euro 

 Triplex 20 x 20 cm / 20 x 30 cm : 60 euro 

 Extra USB stick: 60 euro per stuk. 

 

De keuze van de opties dient U nog niet mede te delen bij het ondertekenen van het contract 

 

* 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. 

 

 

De klanten,     Huwelijksfotografie 

Christ Vilez  

Motestraat 6 bus 5 

8850 Ardooie 

BTW BE 0889.854.739 

 

 

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

 

 


