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WOONHUIS ‘T SLUISJE : INTERIOR PRODUCTION 

PHOTOGRAPHER STYLIST INTERIORARCHITECT  LOCATION   

Suzanne Paap studio zebra studio zebra  The Netherlands  
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NABESTELLEN: PRIJSLIJST & VOORWAARDEN
COPYRIGHT EN BEELDGEBRUIK FOTOGRAFIE

De fotografie van woning ‘t Sluisje, te Amersfoort is in  
samenwerking gemaakt met studio zebra en het  
beeldrecht ligt bij fotograaf Suzanne Paap,  
BloomInspiration. 

PRIJS NABESTELLEN 
Foto’s zijn na te bestellen voor €27,50 per stuk. 
Foto’s worden afgeleverd in Hi-res en Lo-res formaat.  

NABESTELLEN LEVERANCIERS VAN STUDIO ZEBRA 
Beeldmateriaal uit deze serie is na te bestellen en op te 
vragen bij Suzanne Paap, BloomInspiration. Bij aankoop van 
beelden zijn deze te gebruiken voor eigen communicatie- 
middelen, social-media en website.
  
Beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van  
BloomInspiration aan derden worden verstrekt. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle rechtsbetrekkingen van fotograaf Suzanne Paap zijn 
de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van 
toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amster-
dam onder nummer 84/2011. De tekst van deze voorwaar-
den is is te downloaden via deze link: http://www.fotografen-
federatie.nl/fileadmin/user_upload/Algemene_Voorwaarden/
Algemene_Voorwaarden_FotografenFederatie_2011.pdf. 

Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld. Het is niet 
toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie 

voor webgebruik als high resolution) op het internet te  
plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangele-
verd door de fotograaf. 

COPYRIGHT
De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, 
die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. 
en op deze site worden aangeboden. De fotograaf behoudt 
het digitaal origineel. 
 
BIJ PUBLICATIE
De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto’s  
gepubliceerd gaan worden. Bij elke vorm van publicatie is de 
klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding: 
fotografie Suzanne Paap, BloomInspiration en styling &  
ontwerp studio zebra op of nabij de foto’s.  

Bij gebruikmaking van BloomInspiration in welke zin dan ook, 
gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 
Bloom Inspiration is niet verantwoordelijk als de wederpartij 
om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet  
gelezen heeft. De fotograaf kan ten alle tijden beroep doen 
op opgestelde algemene voorwaarden.
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