
 
 

 

 

Algemene voorwaarden 
 

● RCMotions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel 
materiële schade veroorzaakt tijdens opnames en/of fotoshoots. 

● RCMotions behoudt het recht informatie op de website/sociale media wat betreft 
tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. 

● Bij het boeken van een video-opname/fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord 
met deze voorwaarden 

 

De opnames 
● Voor de video-opnames wordt een afspraak gemaakt die voor RCMotions en de klant 

beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) kan de 
video-opname worden afgezegd door RCMotions of klant. Dit wordt uiterlijk op de 
ochtend van de geplande opname besloten. 

● Bij klachten kan er contact met RCMotions worden opgenomen en wordt bekeken in 
hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de video-opname mogelijk 
is.  

 

Foto’s 
● Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant RCMotions toestemming om alle 

gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, 
portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, 
wedstrijden, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.  

● Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de 
klant vrijwel geen enkele foto online, kunnen hier extra kosten aan vast zitten. 

● Bij klachten kan er contact met RCMotions worden opgenomen en wordt bekeken in 
hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is. 

 

Video’s 
● Bij het boeken van een video-opname geeft de klant RCMotions toestemming om alle 

gemaakte video’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, 
portfolio, nieuwsbrief, sociale media, wedstrijden, fora, eigen gebruik en eventuele 
toekomstige activiteiten.  

● Wil de klant een specifiek videobeeld niet online terug zien kan dit overlegd worden. 
Voor alle gevallen geldt dat er mogelijk extra kosten in rekening gebracht kunnen 
worden. 

● Bij klachten kan er contact met RCMotions worden opgenomen en wordt bekeken in 
hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de opname mogelijk is. 

 



 
 

 

Privacy 
● RCMotions zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven 

aan derden of openbaar maken. 
● Bij het boeken van een fotoshoot of video-opname geeft de klant RCMotions 

toestemming om al het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken voor zakelijke en 
commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift, 
fora, wedstrijden, eigen gebruik en toekomstige activiteiten. Tenzij anders 
overeengekomen.  

 

Betalingen 
● De betaling van de opdracht dient te worden overgemaakt binnen 21 dagen na het 

ontvangen van de factuur. 


