
Algemene voorwaarden LUCYBOOTH   
Termen gebruikt in de algemene voorwaarden: 
- Lucybooth: De photobooth geplaatst door Dries Renglé Comm.v 
- Datum van plaatsing: De datum waarop afgesproken is dat de photobooth geplaatst zou worden 
- De klant: de opdrachtgever 

Betaling   
Een betaling van 100% van het overeengekomen bedrag is nodig om een reservering voor 
Lucybooth definitief vast te leggen. 
   
Benodigdheden 
De klant zal zorgen voor een geschikte ruimte op het evenement voor de photobooth van minimum 
2m op 3m. De klant zorgt zelf voor een neutrale effe achtergrond zoals een effe muur of een 
gordijn. Indien de photobooth gericht wordt naar storende elementen zoals spiegels, vestiaires, 
toiletten of een open ruimte is Lucybooth niet verantwoordelijk voor een ondermaatse kwaliteit van 
de beelden. 
De klant zal een 220v stroompunt voorzien binnen de straal van 5 meter van de photobooth. Indien 
er geen stroompunt binnen de 5 meter aanwezig zal Lucybooth niet ingebreken kunnen worden 
gesteld voor het niet of niet tijdig kunnen activeren van de photobooth. Lucybooth kan niet in 
gebreken worden gesteld indien er problemen worden veroorzaakt aan de photobooth door het 
wegvallen van de stroom. 

Uitstel 
In geval van uitstel moet een nieuw overeenkomst aangegaan worden. Als Lucybooth op de 
nieuwe datum beschikbaar is en Lucybooth kan zonder problemen omgeboekt worden, blijven alle 
reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen, inclusief het voorschot, als krediet staan. Indien 
Lucybooth de originele datum van plaatsing echter niet kan omboeken en lucybooth niet 
beschikbaar is voor de nieuwe datum, leidt het uitstel tot een annulering en zijn de bepalingen van 
"Annulering" in deze Overeenkomst van toepassing.  

Annulering 
Onderstaande annuleringsvergoedingen vormen een schadevergoeding voor Lucybooth indien de 
plaatsing van Lucybooth geannuleerd wordt. De opdrachtgever moet Dries Renglé van Lucybooth 
zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de annulering via e-mail op info@lucybooth.be. 
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de opdrachtgever de plaatsing van Lucybooth 
annuleert, ongeacht de reden voor de annulering: 
- Indien de opdrachtgever de plaatsing minder dan 6 maand voor de datum van plaatsing 
annuleert, dient de opdrachtgever 100% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen. Er wordt 
niets terugbetaald. 
- Indien de opdrachtgever de plaatsing meer dan 6 maand voor de datum van plaatsing annuleert 
of uitstelt, dient de opdrachtgever 50% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen. 50% wordt 
terugbetaald. 

Verlies of schade   
De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan 
normale slijtage) de apparatuur van Lucybooth, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door 
de klant, hun werknemers of hun gasten.   



De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur 
van Lucybooth veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid 
van Lucybooth op het evenement van de klant.   
   
Overige voorwaarden   
In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om redenen buiten de wil 
van Lucybooth, een operationele photobooth voor ten minste 80% van de overeengekomen 
serviceperiode beschikbaar te stellen, stelt Lucybooth aan de klant pro ratio berekend op basis van 
de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de overeengekomen service een 
restitutie uit.   
Wanneer de huur een fotografische printer bevat en voor welke reden afgedrukte foto's niet 
kunnen worden verstrekt op het moment van de gebeurtenis, zal Lucybooth achteraf alle foto's 
afdrukken die vervolgens kosteloos zullen worden geleverd per post. Als geen dienst wordt 
ontvangen, zal de maximale aansprakelijkheid van Lucybooth zijn om de terugkeer van alle 
betalingen ontvangen door de klant van het betreffende evenement. Lucybooth is niet 
verantwoordelijk voor enige gevolgschade of gemiste kansen op schending van deze 
overeenkomst.   

Print Release en Reproductie 
Lucybooth zal de bestanden in hoge resolutie (“Bestanden”) aan de opdrachtgever bezorgen 
wanneer alle betalingen ontvangen zijn. De opdrachtgever mag extra kopieën maken van de 
Bestanden, maar enkel voor naaste familieleden. De Fotograaf raadt de opdrachtgever aan om 
een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de 
Bestanden aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid backup te maken van de 
Bestanden. Extra of nieuwe kopieën van de Bestanden kosten €250,00 per set. 
Bij levering van de Bestanden is Lucybooth niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de 
bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de opdrachtgever zo lang als 
redelijkerwijze mogelijk is beschikbaar te houden. 
Bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de opdrachtgever de toestemming om de 
Bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto's te 
reproduceren, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
De opdrachtgever zal de foto's die in het kader van deze Overeenkomst werden gemaakt op geen 
enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming 
geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De 
Fotograaf geeft de opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto's 
die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de opdrachtgever ontvangt van niet-
professionele en/of commerciële fotolabs. 

Sociale Media 
Deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, 
Instagram, Twitter en blogs. Lucybooth geeft de opdrachtgever de toestemming om foto's die in het 
kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen of verspreiden op het internet. De 
opdrachtgever mag foto's niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op 
sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De opdrachtgever 
gaat ermee akkoord om bij elke foto Lucybooth te vermelden door middel van een link naar de 
website www.lucybooth.be. Alle foto's die door Lucybooth gemaakt worden voor de opdrachtgever 



zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. 
Foto's mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel 
platform, tenzij na schriftelijke toestemming van Lucybooth 
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever de Fotograaf niet in diskrediet zal 
brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan 
worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade 
berokkenen. 

Quiltclame 
Lucybooth heeft het absolute recht en de toestemming om foto's die met behulp van welk medium 
ook gemaakt zijn in de studio van de Fotograaf of elders te gebruiken, hergebruiken, publiceren en 
opnieuw te publiceren, in alle momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, 
en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief en zonder beperking het portfolio, 
studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve 
doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Zo'n gebruik zal altijd oordeelkundig en 
conform de hoogste normen op het vlak van smaak en beoordeling gebeuren. De opdrachtgever 
stemt in met dit gebruik. Als de Fotograaf foto's wil gebruiken voor andere doeleinden dan 
hierboven vermeld, zal de Fotograaf dat niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de opdrachtgever. 

Ziekte en Letsel 
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Lucybooth de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens 
ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Lucybooth, zal de verantwoordelijkheid van 
Lucybooth tegenover de opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die 
de opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal 
Lucybooth trachten een vervangende photobooth te regelen, mits goedkeuring van de 
opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de opdrachtgever, zal het geld dat al aan Lucybooth 
werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De opdrachtgever zal niet 
verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de 
bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als Lucybooth geen vervanger kan 
voorzien, worden alle bedragen die aan Lucybooth betaald zijn, terugbetaald aan de 
opdrachtgever. 
De opdrachtgever en Lucybooth nemen beiden de risico's en gevaren op zich die verbonden zijn 
aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp 
of ongeluk terwijl Lucybooth op weg is naar het adres van plaatsing, waardoor Lucybooth 
verhinderd is om de Diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal Lucybooth aan de 
opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn. 
   


