
De Klant verkrijgt van de EventHoeve een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de Werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen
huiselijke kring. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de EventHoeve openbaar gemaakt worden. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet
bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere
doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de EventHoeve. De klant dient Schriftelijk toestemming te vragen voor het
inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van de EventHoeve, zoals vermeld in de Wet van 30 juni 1994 inzake het
auteursrecht en de naburige rechten, in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de EventHoeve een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de EventHoeve gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). De
EventHoeve houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties,
social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd worden met de EventHoeve door
contact op te nemen via info@eventhoeve.be.

Artikel 1– Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de EventHoeve gerechtigd de wettelijke rente van 1,75% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per
maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in
verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de EventHoeve. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de EventHoeve zijn
verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de
vorderingen van mijmer op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door mijmer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken
prijs aan de EventHoeve te betalen.

Artikel 2 – Rechten van derden
De klant die een werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart
de EventHoeve van alle aanspraken hierop en verder. De EventHoeve is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Artikel 3 – Mee fotograferen
Er zullen naast de EventHoeve geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder
daarbij de fotograaf van de EventHoeve te hinderen.

Artikel 4 – Garantie
Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de EventHoeve enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. De
garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale
slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect
niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 5 – Informatieverstrekking door de Klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de
EventHoeve. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de
EventHoeve redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom
Elk Gebruik van een werk van de EventHoeve dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van de EventHoeve. Bij inbreuk
komt de EventHoeve een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de EventHoeve gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Daarnaast
verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de
overige rechten van mijmer waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Klachten
De Klant dient een door mijmer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de EventHoeve daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@eventhoeve.be.

Artikel 8 – Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de EventHoeve. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling mijmer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 9 – Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant
Als mijmer een Overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst aan mijmer verschuldigd
zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid mijmer
De EventHoeve is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen,
omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 11 – Vervaltermijn schadevergoeding
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van mijmer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 12 – Recht op ontbinding
De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer mijmer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door mijmer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat mijmer in verzuim is.
mijmer heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien mijmer kennis heeft
genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 13 – Overmacht
Er geldt dat een tekortkoming van de EventHoeve in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan de EventHoeve worden toegerekend in een van de wil van de
EventHoeve onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
in redelijkheid niet van de EventHoeve kan worden verlangd.

Artikel 14– Wijziging van de Overeenkomst
Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
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