Prislista
Alla priser är exklusive moms.
Expeditionsavgift 100 kr per beställning.
Bildanvändning utan avgift:
- Skolarbeten, grund och gymnasieskola
Grundpris, högupplösta bildfiler:
- Privat bruk
- Arbetsmaterial
- Publicering i uppsats, ej utgivna på förlag
1:a bilden
2:a bilden och därutöver

300 kr
250 kr

För bilder utskrivna på fotopapper tillkommer kostnad för material.
Bilder för publicering: Böcker, tidningar och tidsskrifter, tv och hemsidor,
offentlig utsmyckning samt icke kommersiella utställningar.
1-5:e bilden

1000 kr/bild

6.e bilden

800kr/bild

11:e bilden och därutöver

600 kr/bild

För utsmyckning och depositioner av bilder och föremål, begär offert.
Fotografering
Fotografering av museets föremål

800kr/tim, (minimitid 1 tim)

OBS - avgift för framplockning av föremål ur magasinet tillkommer med
600kr/föremål.
Fotografering utanför museets lokaler:
Timkostnad (minimitid 1 timme)

900 kr

Per dag

5 500 kr.

Leveransvillkor
Vid beställning ska anges: Beställarens namn (person, tidning eller
motsvarande), faktureringsadress med eventuellt organisationsnummer samt
leveransadress.
Beställaren är ansvarig gentemot Västerviks Museum för att bilderna hanteras,
redovisas och betalas enligt dessa villkor. Inga bilder får lagras utan museets
uttryckliga tillstånd.
Vid publicering ska museets och i förekommande fall fotografens namn alltid
utsättas vid bilden eller anges i bildförteckning. Utelämnande av denna uppgift
debiteras 100 % högre användningsavgift per bild. Vid publicering på Internet
ska namnen alltid sättas intill bilden. Vänligen skicka alltid referensexemplar av
den publikationen där Västerviks Museums bildmaterial används för att
underlätta vår dokumentation.
Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning om ej annat angivits.
Vid användning av västerviks Museums gäller dessutom följande:
- Bildmanipulering är inte tillåten utan Västerviks Museums uttryckliga
tillstånd. Vid tillåten bildmanipulering ska detta anges vid bilden och att
originalbilden finns på Västerviks Museum.
- Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är
igenkännlig på bild ge sitt samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för
detta vilar helt på den som publicerar bilden.
- Bild får användas i den omfattning och till det ändamål som är
överenskommet.
- Bild får inte överlåtas utan museets uttryckliga tillstånd.
- Användaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla
typer av konstnärliga verk.
- Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande.
I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen (1998:204,
uppdaterad t.o.m. 2006:398)
Moms och avgift för eventuell frakt tillkommer på samtliga priser.

