1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Weidingers Øjes tilbud, salg og
leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2. Billeder solgt af Weidingers Øje forbliver Weidingers Øjes ejendom. Således omfatter et salg alene
én udnyttelsesret.
3. Billederne må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål.
4. Køber skal fremsende specificeret beskrivelse af billedernes anven¬delse samt dokumentation,
eksempelvis i form af publikation.
5. Kreditering skal ske med Weidingers Øje/fotografens navn som oplyst af Weidingers Øje. Betaling
for manglende eller fejlagtig kreditering sker efter gældende lovgivning.
6. De købte udnyttelsesrettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark, medmindre andet er
aftalt.
7. Ansvaret for anvendelsen af de af Weidingers Øje solgte udnyttelsesrettigheder påhviler fuldt og helt
køber. Således kan Weidingers Øje ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget
sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige
rettigheder, der skal iagttages af køber. De på billederne værende personers tilladelse til
offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.
8. Kreative genrebilleder, der er modelfrigjorte, kræver ikke samtykke af de afbildede personer.
9. Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation
uden Weidingers Øjes tilladelse.
10. Lagring af billedfiler må ikke finde sted uden Weidingers Øjes tilladelse. Undtaget er den periode,
der er nødvendig for produktionen. Billedfiler skal fjernes af køber straks efter brug.
11. Billeder på internet skal publiceres i lav opløsning. Publiceringsretten gælder kun for den aftalte
periode.
12. For beskadiget eller bortkommet materiale har Weidingers Øje ret til erstatning. Papirbilleder og
dias forbliver Weidingers Øjes ejendom, og skal returneres straks efter brug.
13. Alle priser er ekskl. moms; betaling er 14 dage netto kontant.
14. Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, er Weidingers Øje berettiget til at beregne renter af
udestående saldo fra forfaldsdagen med 2% per påbegyndt måned.
15. Refusion af stedfunden betaling for ikke-anvendte billeder kan ikke finde sted.
16. Weidingers Øje hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen,
herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede.

