Algemene Voorwaarden voor Fotografen
Artikel 1 - Definities:
In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde
betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Hollandpix

Hollandpix, gevestigd aan de obliehoren 38, 2201 VG te Noordwijk ,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 59780533 ,
hierna te noemen Hollandpix . Hollandpix is een eenmanszaak die gericht is
op het samenbrengen van Fotografen en Gebruikers.

Dienst

De door Hollandpix geleverde dienst, bestaande uit het faciliteren van een `
netwerk/website/platform waarbij fotografen en gebruikers door
tussenkomst van Hollandpix samen worden gebracht. Hierdoor kunnen
fotografen hun werk aanbieden en kunnen gebruikers dit werk vervolgens
kopen en voor persoonlijke, redactionele en commerciële doeleinden
gebruiken.

Fotograaf

Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die is geregistreerd
op
de website en te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door
Hollandpix aangeboden diensten.

Gebruiker

Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die toegang heeft tot
de werken op de databank van Hollandpix of zich door middel van een
account heeft geregistreerd op de website.

Fotografenvoorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn indien de Fotograaf gebruik
maakt van de diensten van Hollandpix en zijn gepubliceerd op de website.

Gebruikersvoorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn indien de Gebruiker gebruik maakt
van de door Hollandpix aangeboden diensten en zijn gepubliceerd op de
website.

Overeenkomst

De samenwerking tussen de Fotograaf en Hollandpix, welke betrekking
heeft op de door Hollandpix aangeboden diensten en is ontstaan na het
aanmaken van een account door de Fotograaf en de goedkeuring hiervan
door Hollandpix.

Website

De website van Hollandpix, zijnde: www.hollandpix.com.

Werken

De foto(‘s) die door de Fotograaf op de website geüpload worden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid:
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien de Fotograaf gebruik maakt van de
diensten van Hollandpix, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven. Door gebruik te maken van de diensten van Hollandpix aanvaardt de
Fotograaf automatisch deze Algemene Voorwaarden.
2. Tevens dient de Fotograaf kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden van
Hollandpix. Door gebruikmaking van de dienst van Hollandpix aanvaardt de Fotograaf
tevens deze gebruikersvoorwaarden.
3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere
voorwaarden van de Fotograaf zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook
uitdrukkelijk door Hollandpix van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Hollandpix en de Fotograaf zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe
bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).
Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oude bepaling(en) in acht
genomen.
5. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden te
worden uitgelegd.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden
geregeld is, dan dient ook deze situatie in de geest van deze Algemene Voorwaarden te
worden beoordeeld.
7. Indien Hollandpix niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt,
dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van
toepassing zijn, of dat Hollandpix in enige mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te
verlangen.
Artikel 3 - Wijziging van de voorwaarden:
1. Hollandpix is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van een
wijziging zal de Fotograaf altijd op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen
kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen enkel van kracht zijn
nadat de wijziging aan de Fotograaf is kenbaar gemaakt.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en
hebben verder geen invloed op de overeenkomst.
3. Indien de wijziging een grote inhoudelijke wijzigingen betreft bestaat er voor de Fotograaf
de mogelijkheid om de overeenkomst/samenwerking op te zeggen.
Artikel 4 - Account:
1. Om gebruik te maken van de dienst(en) van Hollandpix dient de Fotograaf een account
aan te maken op de website. Bij het aanmaken van het account dient de Fotograaf zijn
portfolio te uploaden. Op basis van het portfolio zal Hollandpix vervolgens beoordelen of
de Fotograaf voldoet aan de door Hollandpix gehanteerde kwaliteitseisen.
2. Door het aanmaken van een account doet de Fotograaf als het ware een verzoek aan
Hollandpix om toegang te krijgen tot de door Hollandpix geleverde dienst(en). Het staat
Hollandpix echter vrij om een Fotograaf te weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval indien
Hollandpix van mening is dat de Fotograaf niet voldoet aan de door Hollandpix
gehanteerde kwaliteitseisen/ standaarden.

3. Pas nadat Hollandpix het account van de Fotograaf heeft goedgekeurd komt er een
overeenkomst tot stand tussen Hollandpix en de Fotograaf. Op alle door de Fotograaf
geüploade werken zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
4. Het account van de Fotograaf is strikt persoonlijk en mag onder geen beding aan een
derden worden overgedragen of door een derden worden gebruikt.
5. In de Privacy statement, welke te vinden is op de website;
https://www.hollandpix.com/privacy/ , staat aangegeven hoe Hollandpix omgaat met de
privacy(gegevens) van de Fotograaf.
Artikel 5 - Eisen aan het werk:
1. Hollandpix stelt verschillende technische en inhoudelijke eisen aan de werken, zijnde:
- Commercieel inzicht;
- Portfolio met foto’s van hoge kwaliteit;
- Professionele uitrusting en
- Kennis van beeldbewerking.
De Fotograaf zorgt ervoor dat zijn werken aan de bovenstaande eisen voldoen.
2. Indien Hollandpix om de technische specificaties van werken vraagt, dient de Fotograaf
deze informatie tijdig, correct en volledig aan Hollandpix te verstrekken.
3. Indien de werken herkenbare personen afbeelden, kan de Fotograaf bij het uploaden
aangeven dat het portretrecht is vastgelegd/vastgesteld. Indien de Fotograaf aangeeft dat
het portretrecht is vastgesteld, kan Hollandpix te allen tijde vragen naar de
ondergetekende vrijwaringsverklaringen.
4. Een vrijwaringsverklaring is tevens vereist indien het een werk betreft waarop het
eigendom van iemand wordt afgebeeld.
5. Hollandpix behoudt zich het recht voor om werken te weigeren. Goedkeuring van een
account van een Fotograaf betekent niet automatisch dat al zijn werken op de website
zullen komen. Na het uploaden van een werk zal Hollandpix beoordelen of het werk
voldoet aan de eisen. Pas na goedkeuring door Hollandpix zal een werk op de website
worden getoond.
6. Hollandpix stelt de Fotograaf op de hoogte van zowel een weigering, als van een
goedkeuring van het geüploade werk. Notificatie hiervan geschiedt per e-mail.
7. Bij verkoop van één of meerdere werken krijgt de Fotograaf hierover vrijwel direct een email toegezonden.
8. Hollandpix is niet verplicht de werken aan te (blijven) bieden en kan te allen tijde en zonder
opgave van reden beslissen om werken van de website te verwijderen.
9. De Fotograaf kan eenmaal geüploade werken niet zelf verwijderen. Wel kan de Fotograaf
Hollandpix verzoeken om werken van de website te verwijderen. Een dergelijk verzoek
dient de Fotograaf schriftelijk bij Hollandpix in te dienen. Hollandpix zal het werk
vervolgens binnen 30 dagen van de website verwijderen.
10. Hollandpix is gerechtigd om de eisen aan het werk van tijd tot tijd aan te passen. De
Fotograaf gaat hiermee akkoord en draagt ervoor zorg dat zijn (toekomstig) werk aan de
meest actuele eisen voldoet.
Artikel 6 - Licentie:
1. Door gebruik te maken van de dienst(en) van Hollandpix verleent de Fotograaf aan
Hollandpix een non-exclusief (of een exclusief recht), in duur onbeperkt en wereldwijd
gebruiksrecht op de door hem op de website geüploade werken. Deze licentie omvat het
recht om de werken;
- op te slaan in een database;
- te wijzigen, aan te passen en/of te verbeteren;

openbaar te maken door middel van publicatie op de website of door middel van een
andere media;
- openbaar te maken voor eventuele promotie doeleinden van Hollandpix en
- te tonen, tentoon te stellen, te exposeren, te publiceren, te verkopen, te verhuren en/of
te sublicentiëren aan Gebruikers.
Een sublicentie geeft de Gebruiker het recht om het betreffende werk te gebruiken en/of te
openbaren op een wijze die in overeenstemming is met de gebruikersvoorwaarden.
Openbaarmaking van werken op de website door Hollandpix, anders dan ter
sublicentiëring, geschiedt slechts in een lage resolutie (72 DPI) en indien het werk van een
watermerk is voorzien.
De Fotograaf is ervan op de hoogte dat de werken (ook) voor commerciële doeleinden
zullen worden verkocht en draagt ervoor zorg dat hij kennis heeft genomen van de regels
die gelden om werken commercieel te verkopen en te publiceren.
De Fotograaf erkent dat de werken op de website gekwalificeerd kunnen worden als een
databank in de zin van de Databankenwet en dat het databankenrecht op de werken aan
Hollandpix toekomt als producent van de databank.
-
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Artikel 7 - Verplichtingen Fotograaf:
1. De Fotograaf garandeert dat:
- hij achttien (18) jaar of ouder is, dat hij volledig bevoegd is zich te binden aan deze
voorwaarden en dat hij bevoegd is om de licentie, zoals omschreven in artikel 6, te
verlenen;
- hij de enige en exclusieve eigenaar is van het werk, of bevoegd is en toestemming heeft
van eventuele andere partijen om de licentie te verlenen;
- hij door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden geen overeenkomst met een
derde partij schendt;
- het werk origineel is, geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten
van derden, niet onrechtmatig verkregen is of op enige andere wijze onrechtmatig is;
- het werk geen rechten van derden of toepasselijk recht schendt;
- het werk niemand zwartmaakt en niet pornografisch of obsceen is;
- hij aan derden geen rechten verleent die botsen met de rechten die door middel van
deze Algemene Voorwaarden aan Hollandpix verleend zijn;
- zijn persoonsgegevens, die opgegeven zijn bij het aanmaken van het account, correct
en volledig zijn;
- de opgegeven technische specificaties van de werken correct en volledig zijn;
- de werken geen virussen, spyware, trojaanse paarden en/of tijdbommen bevatten of
op enige andere wijze schadelijk zijn voor de elektronische systemen van Hollandpix;
- de op de website opgegeven informatie omtrent het portretrecht en een eventuele
vrijwaringsverklaring correct en naar waarheid is ingevuld.
2. Indien de Fotograaf werken overdraagt aan (een) derde(n) draagt de Fotograaf er zorg voor
dat deze derde(n) de in deze voorwaarden en in de gebruikersvoorwaarden vastgelegde
eisen eerbiedigt.
3. Ondanks dat een werk op de website van Hollandpix aangeboden wordt, dient de
Fotograaf te allen tijde zelf een kopie van zijn werken te bewaren.
4. De Fotograaf begrijpt dat Gebruikers hem wellicht niet als eigenaar van de werken zullen
aanduiden en Hollandpix geassocieerd zal worden met de werken. De Fotograaf gaat
hiermee akkoord, zolang de gebruiker zich houdt aan de Gebruikersvoorwaarden van
Hollandpix.
5. Daarnaast kunnen metadata worden gewijzigd, verwijderd of worden toegevoegd, zonder
enige aansprakelijkheid jegens Hollandpix of zijn Gebruikers. De Fotograaf doet

hieromtrent specifiek afstand van zijn rechten op de werken, voor zover de wet dit
toestaat. Indien de wet dit niet toestaat, dan gaat de Fotograaf ermee akkoord om dit recht
niet van Hollandpix of zijn Gebruikers af te dwingen.
Artikel 8 - Rechten Fotograaf:
1. Ondanks de door de Fotograaf verleende licentieverlening aan Hollandpix blijven alle
intellectuele eigendomsrechten op de Werken bij de Fotograaf. Hieronder vallen onder
meer de auteursrechten.
2. Verder is de Fotograaf gerechtigd om de werken te gebruiken voor zijn eigen promotionele
doeleinden.
3. Hollandpix kan de werken niet zonder overleg met de Fotograaf in prijs verlagen of gratis
aan de Gebruikers aanbieden.
Artikel 9 - Verplichtingen Hollandpix:
1. Hollandpix garandeer dat:
- hij/zij gerechtigd is en de bevoegdheid heeft om zijn verplichtingen onder deze
Algemene Voorwaarden overeenkomstig de eisen uit te voeren en
- hij commercieel geschikte inspanningen/verantwoorde methodes zal gebruiken om
werken aan te bieden en licenties te verlenen.
2. Hollandpix zal alle stappen nemen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om
inbreuken op de intellectuele eigendom te voorkomen. Openbaarmaking van werken,
anders dan ter sublicentiëring, geschiedt zodoende ook in lage resolutie en pas nadat het
werk is voorzien van een watermerk.
3. Hollandpix zal werken niet aan een Gebruiker verkopen indien hij weet of redelijkerwijs
vermoed dat de werken voor pornografie, laster, of op enige andere wijze illegaal gebruikt
zullen worden.
Artikel 10 - Rechten Hollandpix:
1. Hollandpix is gerechtigd om vrijwaringsverklaringen van werken aan Gebruikers of derde
partijen te overhandigen indien er gedreigd wordt met gerechtelijke stappen, ter
verdediging in een gerechtelijke procedure, of indien de wet het vereist.
2. Het staat Hollandpix vrij om de geüploade werken op de website te gebruiken voor
promotionele doeleinden, hieronder valt niet alleen het gebruik op de website of in
nieuwsbrieven, maar ook het gebruik op social media. Voor dergelijk gebruik ontvangt de
Fotograaf geen compensatie en er is geen nadere toestemming van hem vereist.
3. De Fotograaf geeft Hollandpix en zijn Gebruikers het recht om zijn naam, handelsmerk en
handelsnamen bij de werken te vermelden. Vermelding van de Fotograaf is echter niet
verplicht.
4. Hollandpix is gerechtigd om verwijderde werken voor promotionele doeleinden te (blijven)
gebruiken tot twee (2) jaar na het verwijderen van de website.
Artikel 11 - Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten:
1. Indien een derde zich schuldig maakt aan een inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten van de Fotograaf is Hollandpix gerechtigd om, voor eigen rekening,
maatregelen te nemen ter stopzetting van de inbreuk en tot verkrijging van een eventuele
schadevergoeding, voor zover de Auteurswet dit toestaat. Dit recht van Hollandpix geldt
onverminderd het recht van de Fotograaf om maatregelen te nemen.
2. Behalve dat Hollandpix gerechtigd is om in eigen naam en voor eigen rekening tegen een
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op te treden, is Hollandpix ook gerechtigd
om in naam van de Fotograaf op te treden en de aan de Fotograaf toekomende
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bevoegdheden uit te oefenen. De Fotograaf machtigt Hollandpix hiertoe en verplicht zich
ertoe om Hollandpix alle gevraagde medewerking te verlenen, benodigde inlichtingen te
verschaffen en/of bijstand te verlenen.
Hollandpix zal bij een eventuele schikking of andere oplossing nooit het eigendom of het
auteursrecht van de Fotograaf beschadigen, verzwakken of verslechteren.
Hollandpix probeert er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de rechten van de
Fotograaf niet geschonden worden door Gebruikers of andere partijen. Bij een vermeende
inbreuk is Hollandpix echter onder geen beding verplicht om rechtelijke stappen te
ondernemen.
Indien Hollandpix besluit om geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een
vermeende inbreuk, blijft de Fotograaf gerechtigd om zelf, op eigen rekening, stappen te
ondernemen.
Indien de Fotograaf of Hollandpix besluit op te treden tegen een inbreuk, dient deze partij
de andere partij van dit optreden op de hoogte te stellen.
Indien een van de partijen na het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen een
inbreuk, wordt gecompenseerd , zij het door schikking, vervolging of anderszins, zal deze
compensatie tussen partijen verdeeld worden. Verdeling vindt plaats door middel van het
gebruik van de tussen de Fotograaf en Hollandpix van toepassing zijnde
commissiepercentages. Dit geschiedt uiteraard nadat alle kosten van de compensatie
afgehaald zijn.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring:
1. De Fotograaf vrijwaart Hollandpix en zijn medewerkers van alle claims,
aansprakelijkheden, verliezen en schades (inclusief advocaatkosten en andere
gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van een schending door een Gebruiker van elke
verklaring of garantie, of het niet voldoen aan een van de Voorwaarden van de
Gebruikersvoorwaarden.
2. Hollandpix is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële
schade, die voortvloeit uit onjuist zijn en/of het door de Fotograaf niet naleven van de in
artikel 8 gegeven garanties.
3. De Fotograaf erkent dat Hollandpix niet verantwoordelijk is voor het misbruik van werken
door derden partijen.
4. Hollandpix is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan werken die door de Fotograaf op
de website geüpload zijn. De Fotograaf dient te allen tijde zelf een kopie van zijn werken te
bewaren.
5. De aansprakelijkheid van Hollandpix is beperkt tot de hoogte van de ontvangen
vergoeding(en) op het betreffende werk.
6. Hollandpix is niet aansprakelijk voor het niet volledig of niet goed functioneren van de
website.
7. Hollandpix vrijwaart de Fotograaf van alle claims, aansprakelijkheden, verliezen en
schades (inclusief advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van
een schending van Hollandpix van elke verklaring of garantie, of het niet voldoen aan deze
Algemene Voorwaarden.
8. De Fotograaf zal geen aansprakelijkheid hebben voor kosten die uitsluitend en
rechtstreeks voortvloeien uit:
- een toevoeging of wijziging, nalatigheid of verwijdering door Hollandpix van
informatie verkregen van de Fotograaf, of
- gebruik van werken door Hollandpix op een manier die niet is toegestaan volgens deze
Algemene Voorwaarden.

9. Geen van de partijen zal, onder welke omstandigheid dan ook, aansprakelijk zijn tegenover
de andere partij voor indirecte schade, gevolgschade, incidentiele- of speciale schade
(inclusief eventuele verloren winst). Zelfs niet indien de andere partij op de hoogte is
gesteld van de waarschijnlijkheid dat dergelijke schade zich voor zal doen.

Artikel 13 - Commissie:
1. Voor de door Hollandpix aangeboden diensten rekent Hollandpix aan de Fotograaf een
commissie van 45%. Dit percentage is exclusief BTW.
2. Hollandpix behoudt zich het recht voor om het percentage van de commissie te wijzigen.
Indien Hollandpix het percentage wijzigt zal de Fotograaf altijd op de hoogte gesteld
worden van de wijziging en zal hij tevens de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst met
Hollandpix per direct te beëindigen.
Artikel 14 - Betaling:
1. In het geval een werk van de Fotograaf verkocht wordt aan een Gebruiker zal de Gebruiker
de betaling altijd verrichten aan Hollandpix. Na aftrek van de commissie zal Hollandpix het
overgebleven bedrag aan de Fotograaf uitbetalen.
2. De Fotograaf dient een Paypal account aan te maken om de uitbetalingen van Hollandpix
te kunnen ontvangen.
3. Hollandpix betaalt één (1) keer per maand uit. Uitbetaling aan de Fotograaf geschiedt op
de eerste van de maand door middel van het door de Fotograaf aangegeven Paypal
account.
Door te betalen aan Paypal vervult Hollandpix zijn betalingsverplichting.
4. Een overzicht waarop de verschillende verkopen en de inhouding van de commissie te zien
is vindt de Fotograaf op zijn account op de website.
5. Indien Hollandpix een Gebruiker, om welke reden dan ook, terug dient te betalen, is
Hollandpix gerechtigde het te veel uitbetaalde aan de Fotograaf terug te vorderen of te
verrekenen met reeds bestaande of toekomstige verschuldigde bedragen.
Artikel 15 - Beëindiging:
1. Zowel Hollandpix als de Fotograaf zijn te allen tijde gerechtigd de
samenwerking/overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Opzegging geschiedt door middel
van het sturen van een e-mail of een aangetekende brief. De opzegtermijn bedraagt één (1)
maand .
2. Indien de opzegging geschiedt door middel van het versturen van een e-mail dient de
opzeggende partij zich ervan te conformeren, dat de opzegging de andere partij heeft
bereikt. Indien er binnen 5 (vijf) werkdagen nog geen antwoord is gekomen op de
opzegging, dient de opzeggende partij nogmaals een opzegging te sturen of op enige
andere wijze contact met de andere partij op te nemen. De opzegtermijn begint te lopen
vanaf de dagtekening van de eerste opzegging.
3. Hollandpix is niet verplicht om de werken direct na opzegging van de Fotograaf van de
website te verwijderen. De werken mogen tijdens de opzegtermijn nog gewoon op de
website getoond en verkocht worden. Wel dient Hollandpix ervoor zorg te dragen dat de
werken voor het verstrijken van de opzegtermijn van de website verwijderd zijn.
4. Indien werken verkocht worden tijdens de opzegtermijn van één maand, zal Hollandpix
deze uitbetalen op de wijze zoals omschreven in artikel 15.
5. Indien er sprake is van een schending of een wanprestatie op grond van deze Algemene
Voorwaarden en deze schending of wanprestatie niet binnen dertig (30) dagen na het
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ontvangen van een schriftelijke waarschuwing is opgelost, kan de andere partij de
overeenkomst per direct beëindigen door de ander hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen.
Beide partijen mogen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen, indien de andere partij
insolvent wordt of onderwerp wordt van faillissementsprocedures.
Het opheffen van het account van de Fotograaf of verwijdering van bepaalde werken, om
welke reden dan ook, heeft geen gevolgen voor reeds verleende sublicenties.
Hollandpix mag na beëindiging van de overeenkomst of verwijdering van bepaalde werken
digitale kopieën van de werken bewaren .
Indien Hollandpix één of meerdere werken van de Fotograaf heeft gebruikt voor
promotionele producten en/of doeleinden, dan blijft Hollandpix na beëindiging van de
overeenkomst het recht behouden de werken van de Fotograaf voor deze doeleinden te
gebruiken tot twee (2) jaar na het aflopen van de overeenkomst.

Artikel 16 – Algemene bepalingen:
1. Hollandpix treedt op als bemiddelaar tussen de Fotograaf en de Gebruiker. De
gedetailleerde informatie van een koper blijft anoniem.
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen, geheim te houden. Geheime informatie mag enkel en
alleen met een derde gedeeld worden indien de informatie nodig is voor het nakomen van
verplichtingen op grond van deze Voorwaarden, of indien er gedreigd wordt met
gerechtelijke stappen, ter verdediging in een gerechtelijke procedure, of indien de wet het
vereist. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als
dit blijkt uit de aard van de informatie.
2. De Fotograaf en Hollandpix zijn beide onafhankelijke partijen, van een relatie
werkgever/werknemer is onder geen beding sprake. De Fotograaf dient te allen tijde zelf
zorg te dragen voor zijn verzekeringen, bedrijfsvergunningen en betaling van zijn
werknemers.
3. Gezien het feit dat de communicatie grotendeels via e-mail zal verlopen komen de
Fotograaf en Hollandpix overeen dat de ene partij de andere partij prompt op de hoogte
stelt in het geval er een wijziging van het e-mailadres plaatsvindt.
Artikel 17 - Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Hollandpix en de Fotograaf is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of wanneer de Fotograaf in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde
rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke regels zich
daartegen verzetten.
Laatst gewijzigd op: 7 oktober 2016.

