
Voorwaarden en werkwijze van Tinalofoto:

Na de reservering van de fotosessie krijgt u een bevestiging per email met de nuttige informatie 
omtrent de fotoshoot. De fotoshoot kan desgewenst plaatsvinden op de door u aangegeven locatie
of anders in mijn studio aan huis. De kosten of een deel hiervan (minimaal 50%) worden contant 
betaald op de dag van de fotosessie. 

Binnen één week na afloop van de shoot selecteren en bewerken wij minimaal 10 en maximaal 35 
beste foto's (afhankelijk van het door u gekozen pakket). Deze foto's kunt u bekijken op de online 
fotogalerij op www.tinalofoto.com. De foto's zijn in lage resolutie, voorzien van een watermerk, 
geretoucheerd en artistiek bewerkt. De galerij is beveiligd met een wachtwoord en staat open 
gedurende één week. U dient binnen die week uw keuze te maken voor de foto’s op dvd. 
De selectie voor het fotoalbum doen wij zelf omdat de foto's goed bij elkaar dienen te passen. Wij 
denken hierbij aan het formaat, de kleur en de sfeer. Uitgekozen digitale foto’s voor op dvd worden
in hoge resolutie in kleur en zwart/wit en zonder watermerk geleverd. 

Tinalofoto werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm: het is mogelijk dat een niet 
gekalibreerd beeldscherm de kleuren of de helderheid van de foto’s iets anders weergeeft. 

Het drukwerk (fotoalbum) wordt besteld nadat de volledige kosten van het door u gekozen pakket 
zijn voldaan. 

Wij versturen alles per post zonder extra kosten. 

Tinalofoto stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan de zending. Het is ook 
mogelijk het pakket verzekerd en aangetekend te verzenden tegen betaling van het extra bedrag 
van € 8,60. En natuurlijk, er is nog een optie: zelf komen ophalen. 

Conform de algemene voorwaarden van de fotografen federatie blijven alle geleverde 
fotobestanden te allen tijde eigendom van de fotograaf. Het is daarom niet toegestaan om door 
ons geleverde foto’s voor commerciële doeleinden of fotocompetities te gebruiken zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Tinalofoto. Het is niet toegestaan de digitale bestanden te 
manipuleren. 

Tinalofoto stelt het op prijs om de beste foto’s van de fotosessie te mogen gebruiken voor haar 
eigen promotie, zoals online publicatie en drukwerk. Hierbij worden geen volledige namen en 
andere persoonlijke gegevens vermeld. Als U bezwaar heeft tegen online publicatie van foto’s dan 
dient u dit tijdig aan Tinalofoto kenbaar te maken. 

Bent u niet tevreden met de technische kwaliteit van de voorgetoonde foto’s, geeft u dat dan 
uiterlijk binnen één week ná publicatie van de online fotogalerij aan bij de fotograaf. In dat geval 
kunnen wij gezamenlijk bespreken hoe dat voor u kan worden opgelost. Tinalofoto kan u zonder 
extra kosten een andere fotosessie of restitutie van de aanbetaling aanbieden. Alle foto’s uit de 
oorspronkelijke fotosessie worden dan door Tinalofoto vernietigd en niet ter beschikking gesteld 
aan de klant.

http://www.tinalofoto.com/

