Deluxe Desire’s HÄÄKUVAUSSOPIMUS
1. Sopimuksen osapuolet ja kuvauspaikka sekä -aika
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•
•

Asiakas;
Kuvaaja; Ida Leino
Kuvauspaikka;
Kuvauspäivä:
Kuvauksen kesto:
Kuvauksen hinta:

2. Sopimuksen sisältö
2.1 Kuvat Toimitetaan peruskäsiteltyinä, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi
valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi kuvankäsittely ja/tai
manipulaatio kuten esineiden tai ihon virheiden poistaminen kuvasta eivät sisälly palveluun.
Valokuvat toimitetaan kuvamäärästä riippuen sähköpostitse, wetransfer tai kuvat.fi -jakopalvelun
kautta viimeistään kaksi viikkoa hääpäivän jälkeen.
2.2 Ruokailu Jos asiakas ei järjestä kuvaajalle yli 5 tuntia kestävän kuvauksen aikana ruokailua, tulee
asiakkaan tiedottaa tästä.
3. Maksu Kuvaus maksetaan kahdessa osassa. Kuvaaja perii varausmaksun 1-2kk ennen häiden
ajankohtaa. Varausmaksu on suuruudeltaan aina 40% kuvauksen kokonaishinnasta. Mikäli tämän
jälkeen asiakas peruu kuvauksen, ei maksua palauteta, koska kuvaaja kieltäytyy kaikista muista
kyseistä päivää koskevista työtarjouksista. Loppuosa (60 %) erääntyy häiden jälkeen. Kuvia ei
toimiteta asiakkaalle ennen kuin loppuosa maksusta on maksettu.
4. Tekijänoikeudet Kaikki tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan,
blogissaan sekä muussa hääkuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Asiakas saa
maailmanlaajuisen, ikuisen eikaupallisen lisenssin toimitettuihin kuviin, joka periytyy asiakkaan
jälkipolville. Asiakas saa julkaista kuvia, teettää paperikuvia ja muita fyysisiä tuotteita missä tahansa
ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää neuvotella erillinen käyttölupa
tämän sopimuksen ulkopuolella. Jos asiakas muokkaa itse kuvia, pitää siitä erikseen mainita kuvan
yhteydessä, jos kuvia esitetään julkisesti.
5. Kuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä,
mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei
takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen
tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Toimitettavien kuvien valinta
on täysin kuvaajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-muodossa eikä kuvien ns. raakatiedostoja ei
toimiteta. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivänä otettuja kuvia, jos ne eivät kuvaajan
näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti. Johtuen häiden
nopeatempoisesta luonteesta ja vieraiden arvaamattomista liikkeistä, mitään yksittäistä tapahtumaa
ei taata kuvattavan. Kuvaaja ei ole korvausvelvollinen, jos jotain tiettyä tapahtumaa ei ole ikuistettu.
Jos kuvat tuhoutuvat kokonaan tai osittain kuvaajasta riippumattomasta syystä kuten laiterikko,
kuvaaja on velvollinen vahingonkorvauksiin korkeintaan maksetun rahamäärän verran. Kuvaaja on
velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus
päättyy 6kk häiden jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

6. Sopimuksen purku Asiakkaalla on oikeus purkaa kuvaussopimus kirjallisesti ennen häitä.
Kuvaajalla ei sopimuksen purkamisen jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan, eikä
mitään jo maksettuja rahoja palauteta. Kuvaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas hyväksyy
sopimuksen purkamisen kirjallisesti TAI yksipuolisesti vain jos kuvaajalle tulee ylitsepääsemätön
este. Ylitsepääsemätön este tarkoittaa sellaista tilannetta, jota ei voi ennakoida ja jonka takia
kuvaaja ei fyysisesti pysty kuvaamaan häitä esimerkiksi vakavan sairastumisen, loukkaantumisen tai
kuoleman takia. Ylitsepääsemättömän esteen sattuessa on kuvaaja velvollinen palauttamaan kaikki
jo asiakkaan maksamat rahat. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan ylimääräistä vahingonkorvausta.
Kuvaaja sitoutuu kuvaamaan hääjuhlia ennalta sovitun ajan. Kuvaajalla on kuitenkin oikeus
keskeyttää kuvaus ennen sovitun ajan loppumista, jos joku hääseurueesta käyttäytyy väkivaltaisesti
tai uhkaavasti joko kuvaajaa tai kuvaajan kalustoa kohtaan.
7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Viime kädessä
erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa.
8. Sopimuksen lisäykset ja muutokset Kaikki lisäykset ja muutokset sopimukseen on tehtävä
kirjallisesti.
9. Allekirjoitukset Sopimus on toimitettu asiakkaalle sähköisessä muodossa, ja sopimusta on tehty

kaksi (2) kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

