
Aftale dokument om 

Offentliggørelse af kundebilleder 

Det har altid været god skik og brug at udstille billeder i fotografens udstillingsvindue. Nu er 

fotografens vindue udvidet til at dække hele verden på både hjemmeside og sociale medier. 

Du skal som kunde give lov til at udstille billeder som inspiration for andre og for at promovere 

fotografen. Der vil altid være tale om fuldt redigerede billeder af højeste kvalitet. Kunder der giver 

tilladelse vil få de samme billeder til privat brug på sociale medier og baggrund på telefon mv. 

Aftalen er lavet mellem Peter Dahlerup Fotografi, Vilhelmsro 138, 3480 Fredensborg CVR 12651449 mobil 

nr. 21602991 og i det følgende benævnt FOTOGRAFEN. 

Dato:____________________ Fotograf underskrift :____________________________________________ 

OG 

Navn:____________________________________________________________ Tlf.__________________ 

Adresse:______________________________________ Mail: ____________________________________ 

Postnr.:_______________ By: _____________________________________________________________ 

Optagelses dato:____________ Faktura:____________ Formål: __________________________________ 

Dato:________________________ Underskrift:  _______________________________________________ 

I det følgende benævnt KUNDEN som hermed er bekendt med at kundedata opbevares forsvarligt i vores 

kundekartotek til brug for eventuelle efterbestillinger. Modeller under 18 år skal have forældres eller værges 

underskrift. 

KUNDE - Sæt kryds ud for det valgte: 

1. Kunden giver ret til at udstille udvalgte billeder på fotografens hjemmeside og sociale medier samt i 

fysisk form i studiet og i fotografiske konkurrencer. 

2. Kunden giver ret til at udstille udvalgte billeder på fotografens hjemmeside og sociale medier og 

fysisk i studiet og i fotografiske konkurrencer – MEN UDEN NAVN 

3. Kunden giver ret til at udstille billeder på fotografens hjemmeside og fysisk i studiet 

4. Kunden giver udelukkende ret til at udstille fysiske billeder i studiet. 

5. Kunden ønsker ikke nogen offentliggørelse af billeder. 

Fotografen må IKKE videresælge kundebilleder til 3. person/firma uden skriftlig tilladelse. 

Fotografen må ikke bruge billeder som kan opfattes anstødelige  

Fotografen skal respektere at kunden kan fravælge optagelser uden diskussion. 

Kunden kan til enhver tid skriftligt tilbagekalde denne tilladelse til offentliggørelse. 

Bemærk: Såfremt kunden har modtaget gratis billeder til offentliggørelse på egen Facebook side og indenfor 
en periode på op til 5 år tilbagekalder tilladelse om offentliggørelse, i så fald vil være pligtig at betale den 
gældende dagspris for det antal billeder, som kunden havde modtaget gratis. 

Aftalen kan indgås elektronisk ved at svare på mail eller scanne dokumentet med underskrift. 


