
1 AVTALE OM KOMMERSIELL FOTOGRAFERING

AVTALE OM 
KOMMERSIELL FOTOGRAFERING

1. OPPDRAG:
  ......................................................................................................................................................................        

  ......................................................................................................................................................................   

  ......................................................................................................................................................................  

2. BRUKSRETT:
 Kunden gis rett til å bruke fotografiene på følgende måte: ............................................................................       

  ......................................................................................................................................................................   

  ......................................................................................................................................................................   

  .....................................................................................................................................................................

FOTOGRAFENS NAVN: 

STUDIOADRESSE: 

E-POST: TELEFON:

KUNDE:

ADRESSE: 

E-POST: TELEFON:

TIDSBEGRENSNING: ................................................................................................................................
 BRUKSRETTEN ER :

Fotografen kan bruke fotografiene på følgende måte:

EKSKLUSIV

IKKE EKSKLUSIV

I EGEN MARKEDSFØRING

PÅ SOSIALE MEDIER

UTSTILLINGER OG KONKURRANSER

ANNEN BRUK ..........................................................................................................................................

Denne avtalen er anbefalt av Norges Fotografforbund og Norske Reklamefotografer
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3. PRIS

Honorar for oppdraget: .................................................................................................................kr. eks.mva
 
Honoraret inkluderer forberedelse, fotografering, avtalt bruksrett, etterbehandling 
og presentasjon av fotografier.

For oppdraget er for øvrig avtalt følgende tillegg:

Sign fotograf Sign kunde

Sted og dato: Sted og dato:

 Ferdiggjøring av utvalgte fotografier ......................................................................................kr. eks.mva

 Annet: ....................................................................................................................................kr. eks.mva

  ..............................................................................................................................................kr. eks.mva

  .............................................................................................................................................kr.  eks.mva

TOTALPRIS ..................................................................................................................kr. eks.mva

For oppdraget gjelder for øvrig standardvilkår, som er vedlagt denne avtalen.

Ved å signere denne kontrakten bekrefter kunden 
å ha lest og forstått avtalevilkårene.



PRISUNDERSØKELSEN  |  NORGES FOTOGRAFFORBUND

STANDARDVILKÅR ANBEFALT 
AV NORGES FOTOGRAFFORBUND

1.  Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

3.  Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon 
skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

4. 	Bildene	kan	benyttes	på	den	måten	og	til	det	formål	som	er	spesifisert	i	kontrakten.	 
All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller 
lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

5. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.

6. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a  
og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,-, eks. 
mva.

7.  Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale 
en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %.

8.  Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, 
herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke 
fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

9.  Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke. 

10.  Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.

11.  Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest 
én virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe 
annet er avtalt.

12.  Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke  
oppnås kan være av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.
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