HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER
HOS FOTOGRAF VIBE JUUL SANNIG
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Handelsbetingelser og vilkår gældende fra 1. januar 2021
Disse handelsbetingelser omfatter produkter og tjenester udbudt af Fotograf Vibe
Juul Sannig, CVR nr. 38 76 46 67, Lappestensvej 10, Højstrup, 3000 Helsingør,
Danmark, www.vibe-photo.dk, mobil 27 20 49 80, vibe@vibe-photo.dk.

Fotograferinger
Alle beløb er ekskl. moms og omkostninger i forbindelse med optagelse eller
rekvisitter og transportomkostninger.
Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og betalingen gælder
kun for licens til engangsreproduktion med mindre, der foreligger en skriftlig
aftale om andet. Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden
vis overdrages til tredje mand.
Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter
skriftlig aftale med fotografen.
Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.
Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i
forbindelse med offentliggørelse.
Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden
tilladelse fra de afbilledede personer. Ved publicering af et billede hvor anden
ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra
denne.
Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc.
uden fotografens skriftlige tilladelse.
Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, eks.: “ Fotograf Vibe Juul
Sannig”. Ved udeladelse af fotografens navn, kan der debiteres et tillæg på 100
% oven i den i forvejen samlede billedpris.
Ved uautoriseret brug/brug uden tilladelse, skal det forventes, at priserne er
væsentligt højere end vejledende prisliste.
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Betalingsbetingelser
Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes
forsinkelsesrenter efter den danske rentelov. Hertil kommer desuden et
rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.

Accept af handelsbetingelser og vilkår:
Fotograf Vibe Juul Sannig giver ingen garanti for, at du skaber resultater eller
tjener penge med de fotografier, du får gennem dit køb af produkter og ydelser
udbudt af Fotograf Vibe Juul Sannig.
Ved at anvende fotografierne fra Fotograf Vibe Juul Sannig eller ved at indgå
nogen form for samarbejde accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.
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