
(egen kontrakt gjelder ved bryllupsfotografering).  

Rettigheter og bruk  

Fotopakke som bestilles, inkluderer et avtalt antall høyoppløselig bilder til fri bruk, samt 
samme antall lavoppløselige bilder. De lavoppløselige bilden kan brukes i sosiale medier 
og på web hvis det også gis samtykke til at fotografen kan publisere bildene. Gis ikke 
dette samtykke, kan ingen bilder publiseres på nett av kunden. Bildene velges ut i fra et 
visningsgalleri som sendes fra fotografen etter fotograferingen. Bilder fra 
visningsgalleriet skal ikke under noen omstendigheter deles eller printes. De ferdig-
redigerte og bestilte bildene legges i et online galleri, beskyttet med passord, og hvor 
disse lastes ned av kunden. De lavoppløselige bildefilene kan deles i sosiale medier og på 
web dersom det gis samtykke til at fotografen også kan publisere disse bildene på nett.  

Bruksrettighetene gjelder ikke videresalg, redigering eller noen form for kommersiell 
bruk. Deles bildene offentlig, for eksempel i aviser o.l. skal Photography krediteres som 
fotograf på denne måten: Fotograf: Photography. De høyoppløselig filene kan benyttes i 
aviser og medier hvor de skal printes., men ikke på sosialer medier og web. Deles 
bildene på sosiale medier og på web, skal de lavoppløselige bildefilene med logo 
benyttes.  

Etter at dere har mottatt de ferdig redigerte bildene i online galleriet, må disse ikke på 
noen måte redigeres. På Instagram eller lignende skal ikke filter benyttes. Photography 
beholder rettighetene til bildene, inkludert bruk av bildene på egen webside, sosiale 
medier, konkurranser og relevante markedsføringskanaler. Bilder av dere vil kun bli 
publisert om dere har gitt tillatelse til dette via skjema på web.  

Betaling, kansellering og flytting av dato  

For at avtalt dato skal holdes av, må faktura med det avtalte beløpet betales ved 
bestilling, senest 1 uke etter bestilling. Det er å regne som et 
depositum/administrasjonsgebyr inntil fotograferingen har funnet sted. Etter 
fotograferingen er det å regne som betaling for produktet som er bestilt. Dvs. at dette er 
en del av totalsummen for produktet som bestilles. Avbestilles fotograferingen, er 
beløpet å betrakte som det administrasjonsgebyr og vil ikke bli  

tilbakebetalt.  

Dersom dere ønsker å flytte fotograferingen på grunn av sykdom eller andre grunner, 
kan dette gjøres kostnadsfritt så lenge fotografen har ledig kapasitet, enten 1 måned før 
eller 1 måned etter avtalt dag.  

Etterbestilling av bildefiler  

De oppgitte prisene gjelder ved bestilling innen 1 måned etter at prøvebilder et mottatt 
av kunden. Ved bestilling av fotopakker, må bildene plukkes ut innen 1 måned, ellers 
beholder fotografen retten til å velge ut antall bestilte bilder for kunden. Etter denne 
tiden, vil bildene flyttes til eksterne harddisker og annen pris gjelder, da det er 
merarbeid for fotografen og  

hente frem disse bildefilene igjen.  

Oppbevaring av bildefiler  



De kjøpte bildefilene vil bli liggende i minst 1 år i online galleriet med mulighet for 
nedlasting. De vil også bli trygt oppbevart i ett år på harddisker hos fotografen. Det kan 
ikke garanteres at bilder fra fotograferingen som ikke kjøpes, oppbevares lenger enn 1 
måned etter  

fotograferingen.  

Vilkår ved fotografering er sist oppdatert 02.01.2019  

 
 


