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Generelle vilkår 
De generelle bestemmelser er grundlaget for et samarbejde med Leitorp + Vadskær ApS. Afvigelser fra bestemmelserne skal aftales før 
produktionens igangsættelse og skal skriftligt godkendes af både Leitorp + Vadskær og kunden. Kontakt produceren på projektet for 
spørgsmål herom. 
 
Produktionsaftale 
Ved accept af tilbud udarbejdes en produktionsaftale. Heri defineres opgaven, antal billeder og indhold heraf samt liste over alle medvirkende, 
samt deres kontaktinformationer. Anden relevant information vedrørende produktionen og dens praktiske forhold anføres også i 
produktionsaftalen. Aftalen fungerer herefter som samlet og centralt produktions- og projektstyringsredskab. 
 
Definition af tid 
En halv dag er fire timer. En hel dag er otte timer. Ved overarbejde tælles timer sammen i hele timer med oprunding til nærmeste hele 
timeantal.  
 
Honorar og fakturering 
Leitorp + Vadskær ApS arbejder med priser, der justeres en gang om året. De til en hver tid gældende priser kan rekvireres hos Leitorp + 
Vadkær. Fakturering foregår efter projektets afslutning. Det kan dog være påkrævet at afregne à conto i forbindelse med opgaverelaterede 
omkostninger og udlæg, samt længere varende projekter. Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud. Ved ad hoc opgaver på eksisterende 
løsninger m.v. opgøres forbrug mindst en gang om måneden. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er 
angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere. Alle priser oplyses ex.moms med mindre andet er angivet. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Leitorp + Vadskær ApS frasiger sig ansvar for anvendelse af lånte og lejede produkter, regi, lokationer og almindelig slid på omgivelser, som 
måtte indgå i produktionen. Leitorp + Vadskær har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde 
øknomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt. Leitorp + Vadskær frasiger sig endvidere 
ansvar for trykkvalitet og/eller trykgengivelse ved brug af de af os leverede filer.  
 
Levering af digitale filer 
Leitorp + Vadskær ApS leverer færdigbehandlede billedfiler, men påtager sig ikke ansvar for endeligt udseende ved tryk. Det påhviler kunden 
at foretage fremstilling af prøvetryk og sikre, at trykmaskine/trykleverandør foretager korrekt kalibrering.  
 
Data vedrørende opgaven opbevares af Leitorp + Vadskær ApS minimum et år fra opgavens afslutning og levering. Ønskes længere 
opbevaring kan dette aftales særskilt.  
 
Leitorp + Vadskær ApS udleverer ikke digitale negativer og fastlægger, baseret på produktionsaftalen, hvilke elementer af det producerede 
materiale, der er leverbare til kunden. Således kan kunden ikke f.eks. få udleveret alle billeder fra en opgave, ligesom illustrationsmateriale eller 
'motion graphics' udarbejdet til film/video ej heller udleveres særskilt. 
 
Alle endeligt leverede billeder leveres i AdobeRGB farverum med mindre andet aftales. Det er op til kunden og eventuel trykpartner at verificere 
og vurdere filernes egnethed til tryk. 
 
Markedsføring 
Leitorp + Vadskær ApS har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af projektet på Leitorp + Vadskærs platforme. Herunder 
de til en hver tid gængse sociale medier. En afvigelse herfra kan ske mod kompensation. 
 
Copyright 
Copyright to all photographic material delivered by Leitorp + Vadskær ApS is owned by the photographer. All photos are protected under 
Danish and International copyright laws, and may not be copied, printed, sold or altered in any way, without written permission from Leitorp + 
Vadskær ApS. 
 
Usage rights 
Usage rights, clearly outlining what, when, where terms for all photographic material delivered by Leitorp + Vadskær ApS are negotiated and 
agreed upon before the production starts. All use of the material outside of agreed terms will be considered as violation of copyright law, and 
invoiced accordingly and/or prosecuted. Client's usage rights commences immediately after payment of invoice from Leitorp + Vadskær. 
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