
 

 

Kunde oppdrag avtale 
Dette dokumentet utgjør en bindende avtale mellom fotografen og kunden. 

Fotograf: 
Jørgen Kjorstadmoen 
Svingen 8 
2160 Vormsund 
TLF: 905 93 445 
E-mail: post@jk-production.net 
Web side: www.jk-production.net   
 

Kunde: 
Navn: 

Adresse: 

Post nr. og sted: 
Email: 

Telefon nr: 
Fødselsdato: 
Oppdrags dato:  

 

Foto oppdrags type:   

Antall redigerte bilder:   

Print:   

   

Kjøregodtgjørelse:   

Totalsum:   

Bildene skal leveres:Elektronisk (pixieset),  Minnepenn,  CD/DVD.   

Betaling: 

 Kontant, på stedet.  

 Overføres til konto nr:  9713 47 34926 Innen dato:  

 

 Fotografen kan vise frem bildene som egenreklame på sin blogg/nettsider og bruke i fotokonkurranser. 

 Fotografen kan vise frem bildene som egenreklame på sosiale medier. 

 Bildene skal ikke publiseres. 

evt. Anmerkinger eller spesielle avtaler må anføres her: 
 

 

En fotoshoot kan vare fra 30 min til ca 3 timer.   

Dette kommer an på antall klesskift/posisjoner, rigging og andre forhold. 

mailto:post@jk-production.net
http://www.jk-production.net/


 

 

Kunden skal motta bilder fra fotograferingen på Minnepenn, CD, Elektronisk, e.l. 

Fotografen plukker minst 20, normalt 60 av de beste bildene og leverer disse som prøvebilder elektronisk innen 7 
dager slik at kunden selv velger ut det antall bilder som er avtalt ovenfor og som leveres ferdig redigert. 

De ferdigredigerte bildene skal kunden ha mottatt senest 14 dager etter at kunden har valgt ut bilder, fra 
prøvebildene.  

Prøvebilder er ikke representative for det endelige resultat mht. farger, lys, kontrast osv. og skal kun brukes til eget 
valg av bilder. Prøvebilder skal ikke publiseres med mindre fotografen gir tillatelse til dette.  

Ønsker du bilder i sort/hvitt eller annen etterbehandling, kan dette bestilles under fotografering eller i etterkant. 

Bildene blir levert høyoppløslige for print til privat bruk, samt lavoppløslige vannmerkede bilder for publisering på 
sosiale medier og annet digital bruk. 

Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, redigeringstimer 

(bildene blir fargekorrigert, beskjært og tilpasset)og bildene klare for print.  

Du har fulle rettigheter til å benytte dine kjøpte bilder til private bruk, det vil si fri bruk på digitale media, print og 

forstørrelser med mer.  

Dette fungerer som din rettighetslisens, som betyr at du “eier” dine foto for privat bruk. 

Men de kan ikke brukes kommersielt. 

Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i 

avtale om privat bruk som beskrevet over. (Det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke disse 

overdras til en kommersiell aktør. Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk.  

Brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk) 

 

Vis betalingen ikke er overført innen fristen, legges på et forsinkelses gebyr på 200 kroner på summen. 

 Er pengene ikke på konto innen 30 dager, har fotografen rett til effektiv rente på 10 % pr. måned. 

 

Dersom kunden er under 18år gammel må foresattes med sin underskrift bekrefte denne avtale: 
 
Navn: ____________________________    Dato:____________  Underskrift: ________________________ 
 
 
 
 
Sted og dato:      Sted og dato: 
 
 
 
 ___________________________________  _____________________________________ 
              Fotografens Underskrift     Kundens underskrift 


