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Vid publicering på internet eller i tidning måste Fotograf  Agnes Achrén anges. Ni kan även tagga 
mig synligt i inlägget: 📸 : @fotografagnes. Bilderna får inte redigeras då detta ger en missvisande 
bild av mitt varumärke. Undvik därför instagramfilter. Kunden godkänner att fotografen får använda 
bilderna i sin normala marknadsföring så som på internet samt i tryckt form, om inget annat avtalats. 
Fotograf  Agnes Achrén äger upphovsrätten av bilderna och användningsrätten för dessa upplåts till 
kunden genom köp vid bildvisning. Kunden får använda digitala bilder som är köpta vid bildvisning 
fritt för privat bruk samt dela med familj & vänner. (Med hänsyn till ovanstående.) Kunden har ej rätt 
att överlåta användningsrätten till tredje part utan fotografens godkännande. Bilderna får ej säljas 
vidare eller skickas in som tävlingsbidrag. 

Kunden samtycker genom bokning att fotografen får lagra och hanterar bilder samt övriga 
personuppgifter. Anledningen till att jag sparar era uppgifter om namn och adress är för att jag måste 
fullgöra mina förpliktelser i 7 år enligt Bokföringslagen. Kunden kan begära att få bilder borttagna 
från fotografens hemsida/sociala medier. Kunden godkänner min bildstil enligt hemsidan och förstår 
att det endast är exempel på arbetsmaterial, levererat material kan skilja sig från hemsida och 
tidigare uppdrag. Alla bilder levereras fullt redigerade. Eftersom produkter är specialtillverkade för er 
innefattas de inte av någon returrätt. Skulle eventuella produktionsfel upptäckas bör detta meddelas 
inom 3 dagar. Vid reklamation måste produkten tas med till studion för granskning av fotografen. 
Vid digital leverans gäller ej bytesrätt eller ångerrätt när bilderna väl är nedladdade. Kunden är 
skyldig att granska bilderna på lämplig skärm innan de laddas ned.  

Fotograf  Agnes Achrén innehar F-skattsedel. Samtliga priser anges därmed inklusive moms (25%).  
Betalning sker via faktura med betalningsvillkor 15 dagar.  Kunden godkänner genom detta avtal att 
man tagit del av fullständig prislista vid bokning samt har förstått att bilder ej ingår i 
bokningsavgiften. Betald bokningsavgift garanterar er fotograferingstid och återbetalas ej, men kan 
ombokas i upp till 12 månader från inbetalningen. Bokningsavgiften ska vara betald innan 
fotograferingen och er bokning är registrerad när betalningen är genomförd.  

Om olyckan mot all förmodan skulle vara framme så att skador uppkommit på min utrustning eller 
att jag/anhörig blir allvarligt sjuk så har jag rätt att ställa in fotograferingen och återbetala redan 
inbetalt belopp. Om inga bilder kan levereras pga skada av bilder, kamerautrustning eller annan 
orsak är jag endast skyldig att erbjuda en ny kostnadsfri fotografering, inga ytterligare krav kan riktas 
mot mig. Jag fotar dock med dubbla minneskort samt säker backup så risken att något skulle hända 
är minimal! 
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