AFTALE____

____________________________________________________________

Aftalen gælder:
Dokumentarisk familiefotografering gennem 1 døgn, også kaldet #endagijeresliv
Pris:
15.000,- inkl. moms
5.000,- betales ved fotografering, resterende 10.000,- betales ved modtagelse af billeder
Fotografering:
Fotograferingen sker fra barnet står op til det kommer i seng om aftenen, dog senest kl. 22.00.
Alle billeder tages ud fra de forudsætninger der er på location. Alle billeder laves uden kunstigt
lys, hvilket betyder at billeder taget i mørke rum uden dagslys eller lamper vil have en del
poetisk billedstøj.
Levering:
De digitale billeder leveres i høj opløsning (6000 px på den længste side) på et USB stik.
Fotobogen med 200 billeder udvælges og opsættes af Fotograf Frederikke Brostrup
Som udgangspunkt kan arbejdet forventes leveret ml. 8-12 uger efter fotograferingen. Bliver
leveringen forsinket, vil I blive informeret i god tid.
Anvendelse af billederne:
I prisen indgår anvendelsesretten til privat brug. I kan fremkalde og forstørre billederne frit og
anvende billederne på internettet. Ved publicering på nettet ( fx Facebook, Instagram, blog)
ønskes Fotograf: Frederikike Brostrup krediteres, eller link til hjemmeside
www.frederikkebrostrup.dk
Billederne må ikke fotomanipuleres, det vil sige bearbejdning digitalt.
Anvendelse udover ovenstående er ikke tilladt uden fotografens tilladelse. Billederne må ikke
sælges til trediepart. Fotografen ejer ophavsretten til billederne.
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Ombookning og aflysning:
Bliver I forhindrede, finder vi en ny dato. Dette sker mindst 2 uger før aftalt dato. Bliver nogle
familiemedlemmer syge og fotograferingen ikke kan gennemføres booker vi om.
Afbookningsafgift: 1500,Øvrigt:
Fotografen kommer aftenen før og overbnatter hos familien, så fotografering kan starte når
familien vågner.
Eventuelle udgifter i forbindelse med dagen betales af famillien ( fx ingang til forlystelsespark)
Fotografen spiser alle måltider med familien, eventuelle restaurantbesøg betales af familien.
Ved eventuel kørsel, kører fotografen med i familiens bil.
Fotografen kan ikke holdes ansvarlig for skader på fx legetøj eller indretning som ville kunne
ske under leg i fotograferingen. Fotografen er ikke ansvarlig for barnets sikkerhed, familien har
altid det yderste ansvar for dem.
Et mindre antal af billederne må fotografen anvende i sit portfolio efter godkendelse af
familien, det være sig på fotografens hjemmeside eller i andet informationsmateriale,
markedsføring samt på de professionelle digitale kanaler som Facebook og Instagram - en
sådan aftale vil betyde et afslag i prisen på 10%
JA _______
NEJ _______

Aftalen er d. _________ 2018 indgået mellem:

Fotograf Frederikke Brostrup

XXXXXXXXXX

____________________________

____________________________
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