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Valby Fotografens handels- og salgsbetingelser 

 

1. Virksomhedsoplysninger 

Valby Fotografen/Abildskov-Photo 

+45 28786588 

Valbygårdsvej 35 

2500 Valby 

CVR: 34025738 

2. Priser og betaling: 

Valby Fotografens priser varierer efter hvilken ydelse kunden vælger. Kunden får stillet muligheder for tilbud 

og tilkøb af fotografiske ydelser, efterredigeringer af billedmateriale samt meget andet. Der er flere 

betalingsmåder: A) Betaling ved booking: Af privatservices betales 50% af det totale beløb i et depositum, 

udebliver kunden fra den bookede tid er depositummet tabt. Kunden kan dog få udbytte af 50% af 

depositummet hvis en ny booking bliver gennemført indenfor 14 dage fra afmeldingsdatoen/fotodatoen, B) 

Betaling til selve fotograferingen: 1: På dato for fotograferingen betaler kunden de resterende 50% af den 

bestilte ydelse. 2: Til ”Åbent hus-Fotograferinger” kan kunden vælge at betale forud for billeder eller vælge 

mulighed C) Tilkøb af ekstra billeder: Efter en almindelig fotografering, fotografering til åbent hus eller andet, 

vil kundens billeder blive behandlet og uploadet i ”gallerier” som kunden alene vil have adgang til fra telefon, 

tablet og computer med en internetforbindelse. De digitale billeder som kunden allerede har betalt for kan 

downloades uden ekstra beregning og fysiske/printede billeder bestilles direkte igennem en ekstern udbyder. 

Redigering af billeder kan også bestilles. 

 

3. Levering 

Valby Fotografen leverer primært digitale filer, som kunden selv kan downloade fra eget kodebeskyttet galleri. 

Alle billeder vil være standartbehandlet og uploadet i kundens galleri indenfor 14 dage fra fotograferingsdato. 

Billeder fra kundens galleri kan downloades fra mobil, tablet og computer. 

 

4. Ansvar 

Reklamation 

• Reklamation skal ske inden 8 dage. Er reklamationen berettiget omlaves det leverede uden beregning. 

 

• Fotografens ret til forevisning af optagelser til anden side. 

Privat bestilte optagelse anvendes som udgangspunkt IKKE. Kan dog forekomme i markedsføring for 

Valby Fotografens egne services på tilbudssider eller egen hjemmesiden med mindre dette er skrifteligt 

frabedt.  

Dette punkt er med i samtlige e-mail som giver adgang til kundens digitale gallerier:  

”Til orientering oplyses De at Deres billeder kan blive brugt i markedsføring af Valby Fotografen. 
Læs evt nærmere under vores handels- og salgsbetingelser. (Se punkt 10 under Lov og 

værneting) 

Ønsker de ikke dette, opfordres De til at tage kontakt (sms/e-mail) og frabede Dem dette.” 

• Bestilte optagelser til kommerciel anvendelse forbeholder fotografen sig ret til at kunne anvende i 

sammenhænge hvor han præsenterer sig selv.  

5. Returnering af varer 

Lever billeder/serviceydelser ikke op til kundens forventninger skal kunden foreligge sine beklagelser 

skrifteligt til info@valbyfotografen.dk og kontakte Valby Fotografen på telefon 28 78 65 88. Hos Valby 

https://static1.squarespace.com/static/5b1e9eba89c17205a57aac1e/t/5c06263c88251b2387552b41/1543906877180/Valby+Fotografens+handels-+og+salgsbetingelser.pdf
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Fotografen er kundens tilfredshed alt, og alle positive, negative eller konstruktive feedbacks er meget 

velkommen.  

 

6. Databehandling 

Ved booking af serviceydelser eller/og brug af downloades-gallerier godkender kunden at Valby Fotografen 

har kundens tilladelse til at kontakte kunden via e-mail, sms eller/og opkald ifm. service/salg og tilbud. 

Eksempel: 

Samtykke til håndtering af personoplysninger 

Behandling af dine personoplysninger – samtykke 

Jeg giver hermed mit samtykke til at Valby Fotografen må indsamle og behandle mine personoplysninger.  

 

Kontakt/personinformationer omfatter følgende typer: 

• Navn 

• Telefon nr. 

• Adresse 

• E-mail adresse 

• Fødselsdato 

Kunden bliver ikke bedt om at om at oplyse CPR-nummer eller Helbredsoplysninger. 

7. Klagemuligheder 

Lever billeder/serviceydelser ikke op til kundens forventninger skal kunden foreligge sine beklagelser 

skrifteligt til info@valbyfotografen.dk og kontakte Valby Fotografen på telefon 28 78 65 88. Hos Valby 

Fotografen er kundens tilfredshed alt, og alle positive, negative eller konstruktive feedbacks er meget 

velkommen.  

Hvis en virksomhed sælger til private forbrugere, er virksomheden forpligtet til at oplyse om 

klagemulighederne inden for EU. Du kan læse mere om dette og se eksempel på formulering her/ 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

8. Kontakt 

E-mail: info@valbyfotografen.dk 

 

Telefon: +45 28 78 65 88 

 

Adresse: 

Valbygårdsvej 35, 

2500 Valby 

 

9. Ændringer 

Valby Fotografens handelsbetingelser opdateres løbende. Valby Fotografen forbeholder sig retten til at ændre i 

handelsbetingelser uden at skulle indhente accept fra kunder eller samarbejdspartnere. 

 

10. Lov og værneting 

 

Ophavsretten 

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om 

ophavsret:  (https://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/billedkunst-og-fotografier/) 

 

I henhold til Lov om Ophavsret tilhører ophavsretten til leverede optagelser alene fotografen. Det samme er 

gældende for videooptagelser, lydoptagelser og tekster, som leveres. Ophavsretten gøres ikke til genstand for 

handel, kun retten til brug af leveret materiale.  

Udnyttelsens retten 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
mailto:info@valbyfotografen.dk
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a) Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål. Er anvendelsen ikke aftalt på forhånd, påhviler 

det kunden at redegøre for brugen af billedmaterialet. Fotografen registrerer og bevarer oplysningerne på 

ordre, notater om fotograferinger og selve billederne. 

 

b) Ved bestilte fotograferinger køber PRIVATE KUNDER retten til at vise de bestilte produkter i 

almindelige private sammenhænge i den form de er købt eller fremkaldte, men retten til at beskære og 

videre forandre billederne som kunden ønsker. Fotografen signerer altid de færdige billeder, med eget 

logo. 

 

c) Erhvervskunder/kunder der betaler regningen igennem CVR. Disse erhverver retten til kommerciel 

anvendelse af billeder i det omfang dette er aftalt mellem parterne. Bestilleren skal ved bestilling oplyse 

den ønskede brug af billederne. Fotografen søger at bevare optagelserne bedst muligt. Det påhviler 

bestilleren at angive fotografens navn ved billederne, i kolofon eller hvor denne normalt er passende ved 

pågældende anvendelse af billederne. 

 

d) Hvis offentliggørelse af billederne er en del af aftalen, skal fotografens navn nævnes, for eksempel: 

”Foto: Valby Fotografen, ValbyFotografen.dk” i byline, kolofon eller på anden tydelig måde. 

 

e) Ved aftalt kommercielt brug af et billede, påhviler det udelukkende brugeren at sikre fornøden tilladelse 

fra de afbildede personer. Leverede billeder er generelt ikke modelfoto. Ved publicering af billeder, hvor 

anden ophavsmands værk indgår, er alene brugeren ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra 

tredjemand. 

 

Her beskrives, hvilket lands love, der gælder for handlen. Hvis der er tale om en dansk virksomhed, er det 

Danmarks love, der gælder. Der skal også oplyses om, hvor en kunde skal indbringe en eventuel sag 

vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg). Typisk vil en sådan sag skulle indbringes i  Byretten i den 

pågældende by som virksomheden er placeret i. 

 


