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Handelsbetingelser og vilkår
Disse handelsbetingelser omfatter produkter og tjenester udbudt af
fotograf Helga Theilgaard, CVR nr. 26 44 97 31, Strandlodsvej 6B, 3. Sal,
2300 København S. Danmark, www.helgatheilgaard.com, mobil 26 84 40
43, mail@helgatheilgaard.dk,

Fotograferinger
Alle beløb er ekskl. moms og omkostninger i forbindelse med optagelse eller
hjemtagelse af billeder, modelhonorarer, rekvisitter,
transportomkostninger, fragt og porto.
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 måde 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 afbillede personer. Ved publicering af et billede, hvor anden
ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske
krav fra denne.
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Digital lagring af fotografens billeder er kun tilladt internt i den periode, det
er nødvendigt for den aktuelle produktion. Yderligere lagring må kun ske i
følge aftale med fotografen.
Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk
manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.
Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, eks.: “ Fotograf Helga
Theilgaard”. Ved udeladelse af fotografens navn, kan der debiteres et tillæg
på 100 % oven i den i forvejen samlede stk. billedpris.
Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser
inden 14 dage fra udgivelsesdagen. Meddelelse kan være I form af bladbilag
eller kopi af tryksag / website.
I modsat fald kan der debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen
samlede stk. billedpris.
Alle ubenyttede fotos og CD’er skal returneres til fotografen i hel og
ubeskadiget stand.
Ved uautoriseret brug/brug uden tilladelse, skal det forventes, at priserne er
væsentligt højere end ovenstående vejledende prisliste.
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Betalingsbetingelser:
Netto kontant. Ved betaling senere end 14 dage fra fakturadato beregnes
morarenter (forsinkelsesrenter) efter den danske lov om renter ved
forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, jf. lovbek. nr. 743 af 4.
september 2002 (morarenteloven). Ny morarentesats der svarer til den
fastsatte referencesats med et tillæg på 7,00 %-enheder, fastsættes af
Nationalbanken henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år. Hertil kommer desuden et rykker-gebyr på 250 kr.pr. gang.

Mentorforløb, workshops og foredrag
•

Eventuel framelding skal ske skriftligt til fotograf Helga Theilgaard
på mail@helgatheilgaarrd.dk. Du vil modtage en bekræftelse på din
framelding efter 2 hverdage. Først når du har modtaget
bekræftelsen, er din afmelding registreret.

•

Ved framelding mere end 30 dage før start beregnes et
administrationsgebyr på 15 % af det fulde beløb.

•

30 dage inden startdatoen vil refundering af afgiften ikke længere
være mulig.

•

Hvis du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage
din plads til en anden. Dette skal blot aftales på forhånd med
fotograf Helga Theilgaard.

•

Ved aflysning af et forløb fra Helga Theilgaards side refunderes det
fulde beløb, hvis det endnu ikke er påbegyndt og delvist, hvis
forløbet er påbegyndt.
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Abonnementer
For abonnementer gælder, at abonnementsprisen som oplyst på
produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.
Kvittering for trækket tilsendes per e-mail. Du modtager en e-mail med
bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af
abonnementet.
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til fotograf Helga
Theilgaard på mail@helgatheilgaarrd.dk. Du må regne med op til 2
arbejdsdages behandlingstid. Du vil modtage en bekræftelse på
opsigelsen og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket
yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.
Alle rettigheder til kurser, workshops, foredrag samt digitale produkter
tilhører fotograf Helga Theilgaard. Ved køb opnås licens til at benytte det
købte produkt som angivet under det pågældende produkt.
Der er ikke fortrydelsesret på digitale produkter, medmindre andet er
angivet.
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms medmindre andet er angivet.
Accept af handelsbetingelser og vilkår
Ved at anvende viden og indhold fra fotograf Helga Theilgaard eller ved at
indgå nogen form for samarbejde accepteres ovenstående vilkår uden
forbehold.
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