
ALGEMENE  VOORWAARDEN  

De Algemene Voorwaarden van Anniehow Videography gaan direct bij het boeken 
gelden.  

1. De prijzen voor Anniehow Videography zijn inclusief btw en exclusief reis- en 
parkeerkosten. Reiskosten bedragen 0,35 cent per kilometer vanaf 2011ZJ te 
Haarlem. Voor video’s binnen Haarlem rekent Anniehow Videography geen 
reiskosten.  

2. De factuur volgt samen met de eerste versie van de video.  

3. Boekingen zijn bindend. Bij annuleringen tot maximaal 1 week van te voren, 
brengt Anniehow Videography 50% van de totaalkosten in rekening. Bij 
annuleringen korter dan 1 week van tevoren of in geval van niet komen opdagen, 
worden de kosten van de video geheel in rekening gebracht. 
Weersomstandigheden vallen niet onder legitieme redenen om draaidag af te 
zeggen. Het verzetten van een draaidag is te allen tijde kosteloos.  

4. Als Anniehow Videography in geval van overmacht (denk aan, maar niet 
uitsluitend tot: ziekte, overlijden, natuurrampen en/of schade aan apparatuur) niet 
op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, wordt 
geprobeerd de ontstane problemen zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld 
door de draaidag – binnen redelijke termijn – te verzetten. In het geval van een 
trouwvideo zal er contact gezocht worden met een vervanger door Anniehow 
Videography. Indien het voorgaande niets oplost of niet mogelijk is, kan Anniehow 
Videography daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

5. Noch Anniehow Videography, noch jij als klant zal de gemaakte beelden 
opzettelijk tot schade van de ander benutten. Anniehow Videography zal er te allen 
tijden naar streven een video af te leveren waar jij je goed bij voelt.  

6. Het auteursrecht en eigendomsrecht van de video blijft van Anniehow 
Videography en wordt niet overgedragen. Dit betekent dat Anniehow Videography 
de video onder andere op haar website of als reclame voor haar werk kan en mag 
gebruiken tenzij er alvorens via een e-mail naar Anniehow Videography bezwaar 
wordt ingediend.  

7. Je ontvangt de video maximaal een maand na de draaidag tenzij anders is 
afgesproken. Na ontvangst van de eerste versie video volgen er, indien nodig, 
maximaal twee correctie rondes. De definitieve video ontvang je op USB, deze 
wordt per post toegestuurd. Tevens ontvang je een Anniehow Videography Vimeo 
link naar je video. 



8. De beelden die zijn gemaakt tijdens de draaidag en de uiteindelijke video 
worden bewaard door Anniehow Videography. Het bewaren van jouw video en 
beelden is een extra dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

9. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je als klant van 
niemand toestemming nodig te hebben om deze algemene voorwaarden geldig te 
doen zijn. Indien de gefilmde minderjarig is, dan ligt de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/voogd. Indien geconstateerd 
wordt dat een partij deze voorwaarden niet respecteert, dan zal Anniehow 
Videography deze partij hierover aanschrijven. Indien hier geen gevolg aan gegeven 
wordt, zullen verdere stappen ondernomen worden volgens het Nederlands recht.  
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