Virtual tour fotografie contract
Partijen, ________ (hierna genoemd: “Air-view”) en _________ (hierna genoemd: “client”) gaan een
overeenkomst van opdracht aan tot het maken van een virtual tour of het leveren van (360-graden)
foto’s/video’s.
1. Omvang van de werkzaamheden:
Dit contract is bestemd voor diensten en producten die verband houden met het maken van foto’s voor
een virtuele tour (hierna "shoot" of "de shoot" genoemd) die op de volgende tijd en plaats zal
plaatsvinden.
De foto’s worden gemaakt op ___________________ op de volgende
locatie:____________________________________________________

Air-view stemt ermee in om niet minder dan __ [AANTAL] __ bewijzen te leveren die cliënt na de opname
kan bekijken, en is niet verplicht om meer dan dit aantal afbeeldingen te leveren. Air-view zal alle
nabewerking of digitale beeldbewerkingsdiensten uitvoeren die nodig zijn om een virtuele tour te maken.
2. Vergoeding(en):
Als tegenprestatie voor de fotografiediensten geleverd door Air-view, gaat cliënt ermee akkoord om een
som van ___ [BEDRAG] ___ te betalen. Cliënt stemt ermee in om de fotograaf een niet-restitueerbare
aanbetaling te betalen van in totaal 50% (vijftig procent) van de totale prijs van de fotografiediensten bij
ondertekening van dit contract. Het saldo van de betaling voor fotografiediensten moet uiterlijk 7 dagen
na het maken van de foto’s volledig worden betaald, zoals beschreven in hoofdstuk 1: Omvang van de
werkzaamheden. Indien de client verplicht is om de foto's afzonderlijk aan te schaffen na het maken van
de foto’s, is betaling onmiddellijk verschuldigd bij de levering.
3. Product
Air-view levert het bewijs van de gemaakte foto’s aan de client binnen dertig dagen (30 dagen) nadat de
foto’s zijn gemaakt. Client begrijpt en stemt ermee in dat deze verstrekte foto’s het exclusieve eigendom
zijn van Air-view. De client mag de foto’s enkel bekijken. De foto’s mogen (nog) niet opgeslagen en
gebruikt worden totdat het overeengekomen bedrag (vermeld in hoofdstuk 2) door opdrachtgever aan Airview is voldaan.

Air-view stemt ermee in om een licentie voor het gebruik van de foto’s te verstrekken aan de
opdrachtgever. Alle foto's die aan de opdrachtgever worden verstrekt, zijn alleen gelicentieerd voor
persoonlijk of zakelijk gebruik van de opdrachtgever.
___ foto’s worden er in licentie aan de opdrachtgever verstrekt. De resolutie van de foto’s is ______
4. Vrijwaring van aansprakelijkheid:
4.1 - Als Air-view de overeengekomen diensten niet kan uitvoeren vanwege een oorzaak buiten zijn
macht, zoals brand, overstroming, ongeval, overmacht of terrorisme, ziekte of enige andere oorzaak,
stemt de opdrachtgever ermee in om fotograaf vrijwaren voor eventuele verliesschade of
aansprakelijkheid; Air-view zal echter alle betalingen die de opdrachtgever heeft gedaan volledig
restitueren.
4.2 – Opdrachtgever stemt ermee in Air-view schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke
aansprakelijkheid, schade of verlies gerelateerd aan technologisch falen. Camera's, harde schijven en
geheugenkaarten zijn onderhevig aan technische storingen. Air-view zal redelijke maatregelen nemen om
gegevensverlies te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor gegevensverlies als gevolg van
technische storingen.
4.3 – Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat Air-view de gemaakte foto’s 60 dagen bewaart.
Na het verstrijken van deze periode is Air-view niet verplicht kopieën of originelen van bestanden of foto's
van het evenement te bewaren. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de foto’s op te
slaan en er een back-up van te maken. Deze clausule is onderworpen aan de beperkingen in paragraaf
4.2 van deze overeenkomst.
4.4 – De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Air-view ondersteunend materiaal op de locatie kan
hebben. De opdrachtgever zal Air-view vrijwaren voor enige schade, persoonlijk letsel of verlies
veroorzaakt door struikelen over of anderszins gewond raken door deze apparatuur.
4.5 – De opdrachtgever begrijpt dat de kwaliteit van een foto volledig subjectief is. Air-view streeft ernaar
de foto’s van een goede kwaliteit te leveren, maar is niet verplicht om tegemoet te komen aan specifieke
esthetische voorkeuren van de opdrachtgever, tenzij hieromtrent concrete andersluidende afspraken
worden gemaakt.
4.6 – De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Air-view foto's digitaal zal bewerken, inclusief eventuele
creatieve effecten voor het omzetten hiervan in een virtuele tour. De opdrachtgever stemt ermee in Airview niet aansprakelijk te stellen voor alle bewerkingen die als hinderlijk kunnen worden beschouwd.

5. Plicht van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal alle toestemming verkrijgen die nodig is voor Air-view om te fotograferen op de
locatie. Eventuele boetes komen voor rekening en risico’s van de opdrachtgever.

6. Toestemming gebruik
De opdrachtgever verleent Air-view toestemming voor het plaatsen van de gemaakte foto’s of de virtual
tour op haar website. Dit zal vervolgens dienen als voorbeeld materiaal voor potentiële klachten van Airview.
7. Arbitrage:
Elk geschil dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst kan – zal
worden voorgelegd aan deskundige arbiters (geschillencommissie) via het Nederlands Arbitrage Instituut
(NAI).
8. Overdracht van werkzaamheden:
De opdrachtgever gaat ermee akkoord, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst, dat de te verrichte
diensten door een derde uitgevoerd kunnen worden, in het geval van bijvoorbeeld ziekte of overmacht.
Uiteraard ziet Air-view erop toe dat de opdracht goed zal worden uitgevoerd.

9. Volledige overeenkomst:
Deze overeenkomst bevat alle gemaakte afspraken tussen Air-view en de opdrachtgever. Behoudens de
inhoud van deze overeenkomst zijn er geen andere overeenkomsten, verklaringen, beloften of
aansporingen, schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet.

10. Afwijkende afspraken:
Deze overeenkomst en elke bepaling ervan kan alleen worden gewijzigd indien hierover afwijkende
schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen Air-view en opdrachtgever.
11. Jurisdictie:
Deze overeenkomst is aangegaan naar Nederlands recht. Geschillen kunnen aan de Nederlandse
rechter worden voorgelegd, mits over een specifiek onderwerp al een bindende uitspraak is gedaan door
de arbitragecommissie.
12. Scheidbaarheid:
Als een deel van deze overeenkomst nietig, ongeldig, niet-functioneel of niet-afdwingbaar wordt verklaard
door een bevoegde rechtbank of een arbitragecommissie, heeft een dergelijke beslissing geen invloed op
andere bepalingen hiervan en blijft het overige deel van de overeenkomst van kracht alsof een dergelijke
nietige, ongeldige, niet-werkende of niet-afdwingbare bepaling hierin niet was opgenomen.

______
Air-view
Christiaan Roest

_____
CLIËNT

Handtekening ______________________

Handtekening: _____________________

Datum: ___________________________

Date: ____________________________

