
Dette er en bindene kontrakt mellom fotograf Monica Holmvik Garrett og 

brudeparet. Ved signering har brudeparet lest og gjort seg kjent med innholdet 

i kontrakten. 
 

Rettigheter: 

Brudeparet kan bruke bildene fritt til privat bruk. Bildene kan ikke videreselge uten skriftlig 

samtykke fra fotografen. Brudeparet kan fremkalle og forstørre bildene, og også dele bildene 

på internett og via sosiale medier. Ved deling på sosiale medier, ønsker vi at bildene 

krediteres fotografen. (F.eks skriv Fotograf: www.monicagarrett.com under bildene)  

Monica Holmvik Garrett beholder alle rettighetene til bildene, og forbeholder seg retten til å 

bruke bildene til promotering på f.eks www.monicagarrett.com og på Facebook. 

 

Kansellering:  

Depositum på 25% er ikke refunderbart. Ved avbestilling etter at hele beløpet er betalt, 

mindre enn 1 mnd. før bryllupet, refunderes ikke beløpet.  

Levering: 

Bildene leveres i online webgalleri innen 6 uker etter bryllupet.  

 

Redigering/retusjering: 

Alle bildene redigeres før utlevering. Ønskes ytterligere retusjering av enkelte bilder, kan 

dette avtales nærmere når bildene er utlevert. 

Hvis kunden har spesifikke ønsker må fotografen få beskjed om dette på forhånd. 

Brudeparet har ikke lov å redigere/retusjere bildene selv, eller få andre til å redigere bildene 

som er utlevert. 

Gjennomførsel: 

Fotografen kan ikke på noen måte klandres hvis man ikke får fotografert planlagte bilder pga 

dårlig vær, restriksjoner i kirken (f.eks hvis det ikke er lov å fotografere under vielsen) eller 

forsinkelser.Fotografen kan heller ikke klandres hvis man ikke får tatt enkelte bilder pga feil 

på teknisk utstyr.  

Brudeparet må selv avklare med kirken og presten om fotografering er tillatt under vielsen. 

Brudeparet kan gjerne lage en liste over bilder de ønsker, og vi gjør vårt beste for at alle 

ønsker skal bli oppfylt, men det er dessverre ikke mulig å gi noen garanti. 

Ved familiefotografering (større grupper) ønsker fotografen at fotografen utnevner en person 

som kan bistå fotografen med å samle de som skal være med på de ulike oppstillingene. 

(F.eks brudepar med foreldre, besteforeldre, med søsken osv)  

Fotografen er ikke ansvarlig hvis noen i familien ikke stiller til gruppefotografering. 

Uforutsette hendelser: 

Hvis fotograf Monica Holmvik Garrett ikke kan gjennomføre fotograferingen pga brann, streik, 

stengte veier, terrorisme, sykdom så betaler fotografen tilbake hele beløpet inkl. depositum. 

Dette gjelder også hvis alle bildene blir borte pga feil på kameraet eller annet utstyr.  

 

Ved sykdom eller annet uforutsett utenfor fotografens kontroll, vil fotograf Monica Holmvik 

Garrett prøve å skaffe erstatter uten ekstra omkostninger for brudeparet. Denne kontrakten 

vil gjelde for fotografen som overtar oppdraget.  

Erstatning vil ikke finne sted hvis Monica Holmvik Garrett finner en erstatter.  

http://www.monicagarrett.com/
http://www.monicagarrett.com/


Sikkerhet av bildene: 

Fotografen vil sørge for at minnekortene blir transportert og tatt vare på, på en forsvarlig 

måte. Skulle det likevel skje at noen bilder blir borte, blir stjålet, eller ødelagt, skal erstatning 

regnes ut i prosent av totale antall originaler som var tenkt utlevert. 

Sikkerhetskopi av bilder etter levering: 

Etter at brudeparet har fått utlevert bildene, er brudeparet selv ansvarlig for bildene. Det kan 

lønne seg å ta en backup, evt. lagre bildene i en online backup løsning som f.eks 

www.jottacloud.no 

Hvis brudeparet mister bildene, er ikke fotografen ansvarlig, og kan ikke garantere at bildene 

blir oppbevart over lengre tid.  

Jeg garanterer at jeg leverer bilder som står i stil med de bildene dere ser på min 

hjemmeside og min blogg. Jeg er en kunstner og resultatet vil derfor variere noe fra bryllup til 

bryllup. Vær, lokasjon og lysforhold vil spille inn på det ferdige resultatet. 

Kjøregodtgjørelse 

Ved bryllupsfotografering utenfor Nedre Romerike, kommer et tillegg på kr 5 per km i 

kjøregodtgjørelse.  

Ved lengre avstander kommer evt. diett og overnatting i tillegg. 

Pause og mat under bryllupet 

Ved heldagsfotografering er vi avhengig av noe mat for å kunne yte maks i 12 timer. Vi ber 

derfor om at vi får mulighet til å ta oss en 30 minutters pause for å spise/skaffe mat, mens 

gjestene spiser middag. Ønsker dere at vi fotograferer hele middagen, ber vi om at dere 

dekker mat/drikke og at den serveres i nærheten av middagslokalene, slik at vi har mulighet 

til å spise, og også kunne fotografere under taler og lignende. 

 

Depositum og betaling 

Når kontrakt er signert og returnert, vil brudeparet motta en faktura på depositum, 

som er 25% av det totale beløpet.  

Resterende betales 1. mnd før bryllupet. Hvis betaling ikke er mottatt i god tid før 

bryllupet, kan fotografen tillate seg å kansellere kontrakten. Depositum vil ikke bli 

tilbakebetalt. 

Hvis reservasjonen av dato skjer mindre enn 1 mnd. før bryllupet skal hele beløpet 

betales umiddelbart etter at kontrakt er signert. 

 

 

 

 

  

 

http://www.jottacloud.no/

