Foto-kontrakt
Kunde(r)
Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Postnummer:

Postnummer:

By:

By:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Fotograf
Navn: Morten Hedemann

E-mail: morten.hedemann@gmail.com

Adresse: Karolinesvej 33 P

Hjemmeside: mortenhedemann.dk

Postnummer: 9800
By: Hjørring
Telefon: 22 77 22 35

Begivenheds information
Sted #1:

Sted #2:

Dato:

Dato:

Start/slut tid:

Start/slut Tid:

Adresse:

Adresse:

Postnummer:

Postnummer:

By:

By:

Telefon:

Telefon:
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Sted #3:

Sted #4:

Dato:

Dato:

Start/slut tid:

Start/slut Tid:

Adresse:

Adresse:

Postnummer:

Postnummer:

By:

By:

Telefon:

Telefon:

Eventuel hjælper på dagen (Navn og telefonnummer, til den/de person(er), der vil hjælpe fotografen på dagen)
Navn:

Telefon #:

Navn:

Telefon #:

HELE AFTALEN: Denne aftale indeholder hele forståelsen mellem fotografen og kunden. Det erstatter alle
tidligere og/eller samtidige aftaler mellem parterne. Den eneste måde at tilføje til, eller ændre denne aftale
er ved, at gøre det skriftligt, underskrevet af alle parter. I tilfælde af, at nogen del af denne aftale erklæres
ugyldig eller uden retskraft, skal den resterende del af denne aftale fortsat gælde og kan håndhæves.
Enhver aftale om at give afkald på en eller flere bestemmelser i denne aftale eller ethvert svigt af den ene
eller begge parter til, at håndhæve en bestemmelse i denne aftale udgør ikke frafald af nogen anden del
eller bestemmelse i denne aftale.
Aftalen indgås mellem Morten Hedemann, (i det følgende benævnt "Fotografen") og førnævnte kunde(r), (i
det følgende benævnt ”kunden") i forbindelse med begivenheden, som denne kontrakt omhandler, i det
følgende benævnt " begivenheden.
RESERVATION: En underskrevet kontrakt og depositum er nødvendig for at reservere dato og tidspunkt for
begivenheden. Hvis begivenheden er omlagt, udskydes, annulleres, eller hvis der er et kontraktbrud fra
kundens side, refunderes depositummet ikke.
TIDSPLAN: Kunden forpligter sig til, at bekræfte tidsplanen senest en uge før begivenheden. Meddelelse om
eventuelle ændringer i tidsplanen eller placering skal ske i god tid.

SIKKERHED: Fotografen forbeholder til retten til, at stoppe fotograferingen og forlade begivenheden, hvis
fotografen oplever upassende, truende, fjendtlig eller krænkende adfærd fra person(er) på stedet, eller i
tilfælde af, at fotografens sikkerhed ikke kan garanteres.
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TIDSRAMME: Kunden og fotografen er enige om, at fotograferingen starter og slutter til aftalt tid.
Start kl: _______________
Slut kl: _______________
KOST: Det aftales, at kunden sørger for, mad og drikke til fotografen og evt. assistent.
REJSEUDGIFTER: Alle rejseudgifter er baseret på afstanden mellem begivenheden og fotografens adresse.
For alle begivenheder gælder det, at de første 50 km. Frem og tilbage er inkluderet i prisen. Yderligere
transport afregnes med 4,- kr. pr. km.
ANSVAR: Fotografen er ikke ansvarlig for afbrudt eller forringet fotografisk dækning, som følge af årsager
uden for fotografens kontrol, herunder men ikke begrænset til påtrængende gæster, vejrforhold,
planlægningsfejl, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra lokationer/festlokale. Fotografen er ikke
ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have negativ indflydelse på eller begrænse fotografisk
dækning. Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning, af nogen del af begivenheden. Fotografen vil
ikke blive holdt ansvarlig for manglende levering billeder af enkeltpersoner eller genstande ved
begivenheden.
BEGRÆNSNINGER festlokale/lokationer: Fotografen er underlagt de regler og retningslinjer, der gør sig
gældende i festlokalet og på lokationer. Kunden er ansvarlig for at, indhente alle tilladelser, som er
nødvendige for, at fotografen kan udføre sit arbejde. Det være sig tilladelser til fotografering; i/ved kirke,
i/ved festlokaler, på lokationer for fotografering.
OPHAVSRETTIGHEDER: De af fotografen producerede fotografier er beskyttet af lov om ophavsret og må
ikke gengives på nogen måde uden fotografens skriftlige tilladelse. Hvis kunden har købt en "Foto DVD" af
fotografen, vil et begrænset ejerskab af billederne overdrages til kunden. Dette begrænsede ejerskab giver
kunden tilladelse til, at printe billederne, dele billederne på sociale platforme, med familie og venner, på
private hjemmesider, så længe billederne forbliver uændrede og fotografens kreditering tydeligt fremgår
(gælder kun ved brug på internettet).

GODKENDELSE TIL PUBLICERING: Kunden tildeler herved fotografen uigenkaldelig og ubegrænset ret til at
bruge og offentliggøre fotografier af kunden eller hvor kunden kan indgå til; redaktionelle-, handels-,
reklame-, uddannelsesmæssige- og/eller andre formål i enhver form og i ethvert medie.
BEGRÆNSET ANSVAR: I det usandsynlige tilfælde, at den fotografen ikke er i stand til at udføre opgaven
tilknyttet denne kontrakt, på grund af en skade, sygdom, force majeure, terroraktion eller anden årsag
uden for fotografens kontrol, vil fotografen gøre, alt for at finde en erstatningsfotograf. Hvis situationen
skulle opstå, og en passende erstatningsfotograf ikke kan findes, er fotografens ansvar begrænset til
tilbagebetaling af modtaget betaling, fx depositum.

I det usandsynlige tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet eller ødelagt af årsager som fotografen
ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, kamera-, harddisk-, eller udstyrsfejl, er fotografens
ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling.
Drejer det sig om delvis tab af digitale filer, vil der være erstatning på et forholdsmæssigt beløb baseret på
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den procentdel af det samlede antal digitale filer. Fotografen er ikke ansvarlig for tab af billeder, efter den
endelige levering.
FOTOS OG LEVERING: Fotografen er ikke forpligtet til, at levere hvert eneste billede taget ved
begivenheden. Udvælgelsen af billeder, der leveres til kunden er overladt til fotografen.
EFTERBEHANDLING OG REDIGERING: Den endelige efterbehandling og redigering af billederne mht.
stilarter, effekter og overordnede udseende er overladt til fotografen, med mindre andet er aftalt.
BETALING: Depositum på 25%, dog minimum 1000,- kr. skal betales ved underskrivelse af denne kontrakt.
Det resterende beløb betales fuldt ud før eller på dagen for begivenheden. I tilfælde af, at kunden
undlader, at overføre betaling som anført, forbeholder fotografen sig retten til, at annullere kontrakten
uden yderligere forpligtelse, beholde depositum, og ikke deltage i begivenheden.
Nordjyske Bank:
reg.nr. 7370 konto.nr. 1175058
PRIS: Prisen dækker over:
Formøde, transport op til 50 km. Fotografering i henhold til valgt pakke, efterbehandling og redigering af
billederne, samt print i henhold til valgt pakke.
PAKKEVALG:
Se prisliste.
☐ Pakke A: (Vielsen)

☐ Pakke B: (Vielsen + location)

☐ Pakke C: (Vielsen + location + fest)

☐ Pakke D: (Fra makeup til brudevals)

☐ Forlovelses-session (varighed 1-2 timer)

NOTE: Eventuelle tilføjelser til denne kontrakt, skrives på sidste side
Jeg har læst, forstået og accepteret ovenstående betingelser.

Underskrift Kunden:

Underskrift Kunden:

Dato:

Dato:

Underskrift Fotografen:

Dato:
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Eventuelle tilføjelser til herværende kontrakt:
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