BR&OUML;LLOPSKONTRAKT / BR&OUML;LLOPSAVTAL
F&OUML;R FOTOGRAFER

Detta avtal är mellan ____________________ och ____________________, nedan kallade
"Klienter", och August Järpemo, nedan kallad den "Fotografen".
Datum för bröllop:
Starttid: ____________________
Tid för Cermoni: ____________________
Avslutstid: ____________________
Andra gånger / Arrangemang och tjänster enats om: ____________________
____________________
Adress: ____________________
E-post: ____________________
Telefon: ____________________
____________________
Adress: ____________________
E-post: ____________________
Telefon: ____________________
Ceremoni
Namn på Plats: ____________________
Adress: ____________________
Telefon: ____________________
Reception
Namn på Plats: ____________________
Adress: ____________________
Telefon: ____________________
____________________
Namn: ____________________
Mobilnummer: ____________________
____________________
Namn: ____________________
Mobilnummer: ____________________
Ytterligare kontakter måste kunna nås på dagen för bröllopet.
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Belopp som överenskommits: ____________________SEK ink. moms.
Bokningsavgift / deposition: ____________________ SEK ink. moms.
Den bokningsavgift beror på undertecknandet av detta avtal (bokningsavgift är bokningsavgift
Andel% av det belopp som överenskommits med ett maximum av bokningsavgift max), med resten
av det belopp som överenskommits på grund av dagar före dagen för bröllop.
Kunderna är överens om att ge en måltid för fotografen om längden på närvaro än fem timmar.
Hela avtalet: Avtalet innehåller hela överenskommelsen mellan klienter och fotografen.
Bekräftelse: En signerad "Kontrakt för Bröllopsfotograf tjänster" och betalning av
bokningsavgiften behövs för att bekräfta de angivna bröllopstjänster från fotografen.
Planeringsmöte & Samråd: Detta händer normalt vid bokningstillfället. Kunderna kommer att
beskriva i stort sett vad som krävs och fotografen kommer att råda på planering, logistik och tider
där det behövs. Om det behövs är Klienterna välkomna att titta in för extra samråd närmare
tidpunkten för bröllopet (ca 2 veckor) för att reda ut de återstående detaljerna. I vilket fall som helst
kommer vi att kontakta dig via telefon några dagar före bröllopet för att säkerställa att det inte har
skett några ändringar i sista minuten.
Samarbete: Klienterna och fotografen samarbetar glatt och kommunicerar med varandra för att
uppnå bästa möjliga resultat inom förståelsen av detta avtal. Vi rekommenderar att fotografen förses
med en hjälpare (oftast det bästa man) som kommer att peka ut nyckelpersoner som ska
fotograferas. Fotografen kan också kräva hjälp av den bästa mannen att organisera familjegrupper.
Kunderna är också överens om att ge Fotograf tillräcklig varning för viktiga händelser på bröllopet
för att ge Fotograf tid att förbereda t.ex. Bukett kasta, skär kakan, tal etc. Observera att inte alla
gäster på bröllop som att ha sin bild tagen. I sådana fall fotografen kommer att använda sin
handlingsfrihet men kan inte hållas ansvarig för bristande bilder av dessa människor.
Schemat: Vårt foto schema, arbetssätts stil och erfarenheter är utformade för att uppnå en stor
uppsättning bröllop bilder för klienter, uppnås med gott humör och glädje av alla berörda. Både
kunder och fotografer därför överens om att punktlighet och glada samarbete är avgörande för att
producera enastående fotografiska resultat. I de fall där bröllopet inte körs på tid (till exempel
extrem sent av en av de klienter som anländer till kyrkan) vi kan inte garantera att ta vår normala
uppsättning bilder även under sådana omständigheter kommer vi att göra vårt absolut bästa för att
kompensera.
Paparazzi Bröllop Gäster: Alla dina gäster kommer att ha digitala kameror och alla dina gäster
kommer att vilja fotografera klienter. I en anda av glada samarbete de klienter överens om att ge
fotografer företräde framför gästerna för att ta fotografier som krävs för bröllopstjänster som beskrivs
ovan. Vi kan inte hållas ansvariga för bristande bröllop bilder om gästerna ta sina egna bilder av
kunderna avbryter ständigt fotograf arbete.
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Plats regler: Notera fotografer ibland begränsas av regler som införts av ombud, ministrar och plats
ledning om vad som kan och inte kan göras. Till exempel vissa ministrar hävdar att ingen flash
fotografering är tillåten, och andra kommer att insistera på att fotografer skjuta från en viss plats.
Under sådana omständigheter klienter överens om att acceptera de tekniska begränsningar som kan
ställas på den utrustning som används. Vi rekommenderar kunderna att göra sig medveten om
reglerna för den berörda platsen och vid behov förhandla med den berörda personalen.
Copyright Law: Upphovsrätten fotografier ligger kvar hos fotografen. Fotografen beviljar klienter
tillstånd att göra kopior av bilderna på följande villkor. De bilder som tagits av fotografen är för
personligt bruk av klienter och deras vänner och släktingar. Försäljning, offentliggörande eller
kommersiell användning av fotografierna är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från fotografen. (T.ex.
Sociala medier)
Modellavtal: Kunderna bevilja Fotograf och dess juridiska ombud, arvingar och tilldelar, en
oåterkallelig och obegränsad samtycke att använda fotografierna av kunderna för redaktionellt,
konkurrens, reklam och andra ändamål och på något sätt, att ändra fotografier utan begränsning ;
och upphovsrätt bilderna. Kunderna släpper härmed Fotograf och dess juridiska ombud, arvingar
och tilldelar från allt ansvar och krav i samband med bilderna.
Begränsning av ansvar: Om Fotografen är sjuk eller blir skadad och kan inte leverera
bröllopstjänsterna som anges ovan kommer Fotografen att försöka boka en
bröllopsfotograf-ersättare. Under normala omständigheter kan en andra fotograf fotografera på egen
hand under dagen och bilder kommer att fotas som dennes egen. Om båda fotografer är
otillgängliga och en ersättare fotograf kan inte hittas då ansvar är begränsat till återbetalning av
eventuella betalningar. Fotograferna har arbetsmetoder på plats för att förhindra förlust eller skada
på dina bilder. Men det är osannolikt möjligheten att bilderna kan gå förlorade, stulna eller
förstörda på grund i eller utanför vår kontroll. Under dessa omständigheter ansvar är begränsat till
återkomsten av arvoden för tjänsten eller en del därav enligt andelen bilder levereras.
Bokningsavgift / Deposition: Vid de klienter som ställer in bröllop av någon anledning
kommer bokningsavgiften att återbetalas. Det kommer att betraktas som vite till fotografer.
Vi har förstått innehållet i detta avtal och godkänner villkoren däri.
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