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KUNDENS ANVÄNDNINGSRÄTT:

• Av upphovsrättsliga skäl önskar jag att ni alltid anger mig som fotograf eller taggar mig vid publicering av
bilder. T.ex: Foto: Agnes Achrén eller @fotografagnes.

• Välj en fotograf vars bildstil ni älskar, istället för att tänka att ni kan lösa det själva senare! Bilderna får inte
redigeras eller genomgå andra större ändringar då detta kan ge en missvisande bild av mitt varumärke.
Undvik därför t.ex. instagram lter och extrema beskärningar.

• Kunden får i övrigt använda digitala bilder som är köpta ur galleriet helt fritt! Framkalla hur många
förstoringar ni vill, göra album, publicera i sociala medier, på bloggen, dela med familj & vänner etc.
Eventuella smakprov publicerade av fotografen får självklart delas och spridas i väntan på leverans!

• Användning/publicering utanför privat bruk. Om ni önskar överlåta användningsrätten till tredje part ber
jag er att kontakta mig innan, helst vid bokning. Ni får inte sälja bilderna vidare eller delta i tävling med
dem utan att först kontakta fotografen.

UPPHOVSRÄTT & VISNING AV BILDERNA:
Fotograf Agnes Achrén äger upphovsrätten av bilderna och användningsrätten för dessa upplåts till kunden
genom beställning vid bildvisning. Det är superroligt att få visa upp na fotouppdrag i mina kanaler. Genom
att publicera bilder på facebook, instagram, hemsidan, marknadsföring i tryckt/digital form samt fysiska
fotoutställningar och skyltfönster når jag ut till nya kunder vilket skulle betyda väldigt mycket för mig. Vid
eventuell upplåtelse av användningsrätten till andra beställare för publicering i t.ex. fotomagasin måste
fotografen ha godkännande från kunden i separat samtycke.
Genom detta avtal samtycker kunden till att Fotograf Agnes Achrén får publicera bilder från fotograferingen
på följande sätt: (Markera en ruta).
Agnes får använda bilderna fritt i sociala medier och som marknadsföring.
Vi vill godkänna/avböja varje bild innan publicering.
Vi vill inte synas på internet eller i reklamsammanhang för fotografens varumärke.

Kommentar/önskemål:

Mail: fotografagnesachren@gmail.com | Tfn: 076 78 74 318
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INTEGRITETSPOLICY (GDPR)
Kunden har tagit del av fotografens information angående GDPR och samtycker till att
fotografen får lagra och hanterar bilder samt övriga personuppgifter. Anledningen till att
jag sparar era uppgifter om namn och adress r f r att jag m ste fullg ra mina f rpliktelser
enligt Bokf ringslagen.

BILDVISNING
Bilderna säljs separat och ingår inte i bokningsgarantin. Ni har under 30 dagar tillgång till bildvisningen
som sker digital i form av ett galleri med lösenord. Bilderna är alla vattenstämplade. Ni väljer sedan vilka
bilder ni vill köpa, antingen på USB eller som fysiska produkter. Dessa levereras då utan stämpel och ni
kan använde dem fritt.

REDIGERING & LEVERANS:
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.
I paketet ingår redigering såsom exponering, färger och toner, vid all övrig redigering (ta bort, lägga till,
mer ingående redigering) tillkommer debitering per timme. Inga extra kostnader utan
överenskommelse.
När sållning och bildbehandlingen är klar samt att jag mottagit er betalning levereras bilderna på önskat
sätt. Efterarbetet kan ta lite olika lång tid beroende på säsong och omfattning. Vanligtvis är leveranstiden
för digitala bilder ca 3 veckor. För produkter ca 3-5 veckor beroende på leverantör. Eftersom produkter
är specialtillverkade för er innefattas de inte av någon returrätt. Skulle eventuella produktionsfel
upptäckas bör detta meddelas inom 3 dagar.

BETALNINGSVILLKOR, BOKNINGSAVGIFT & AVBOKNING:

• 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.

• Betald bokningsavgift garanterar er fotograferingstid och återbetalas ej. (Undantag nns vid medicinska
skäl). Bokningsavgiften ska vara betald innan fotograferingen och er bokning är registrerad när
betalningen är genomförd.

• Kunden samt fotografen får vid sjukdom eller dåligt väder boka om fotograferingen kostnadsfritt.
• Vid fotograferingar som inte är ombokningsbara: Jag har rätt att vid allvarliga händelser ställa in

fotograferingen och återbetala redan inbetalt belopp. Om olyckan mot all förmodan skulle vara framme
så att skador uppkommit på min utrustning eller att jag/anhörig blir allvarligt sjuk så gör jag allt för att
ordna tillfällig utrustning eller hjälpa er hitta en ersättare till fotograferingen.

• Om skada av bilder eller kamerautrustning skulle uppstå så inga bilder kan levereras 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!

Genom detta avtal r kunden och fotograf fullt inf rst dda med villkoren f r detta
uppdrag. Avtalet signeras i Kivra av båda parter.
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