PRISLISTA
OCH LEVERANSVILLKOR
FÖR BILDER FRÅN
STRINDBERGSMUSEET

Leveransvillkor Strindbergsmuseet
Samtliga priser är exl. moms.
Vid beställning skall anges: Beställarens namn (person, tidning, eller motsvarande),
faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress.
Beställaren är ansvarig gentemot Strindbergsmuseet för att bilder hanteras, redovisas
och betalas enligt dessa villkor. Inga bilder får lagras efter användning utan museets
uttryckliga tillstånd.
Vid publicering skall museets och i förekommande fall fotografens namn alltid
utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens
namn, ©Strindbergsmuseet. Utelämnas denna uppgift debiteras 100% högre
användningsavgift per bild. Vid publicering på Internet skall namnen alltid sättas
intill bilden. Webbplatsens fullständiga adress måste uppges. Vänligen skicka alltid
referensexemplar av den publikation där Strindbergsmuseets bildmaterial utnyttjats för
att underlätta vår dokumentation.
Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning om ej annat angivits.
Vid användning av Strindbergsmuseets bilder gäller dessutom följande:
• Bildmanipulering är inte tillåten utan rättighetsinnehavarens uttryckliga tillstånd.
• Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande.
• Användaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla typer av
konstnärliga verk.
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).
Offert lämnas vid förfrågan.
Denna prislista gäller fr.o.m. 2012-04-24 och tills vidare.
Strindbergsmuseet
Drottninggatan 85
111 60 Stockholm
Tel: 08-411 53 54 Fax 08-411 01 41
www.strindbergsmuseet.se

Grundpris, högupplösta bildfiler
Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder. Bilderna får därefter
endast användas för:
• Privat bruk
• Arbetsmaterial
• Publicering i uppsatser (ej utgivna på förlag)
Skall bilderna publiceras eller offentliggöras på annat sätt,
vänligen se Bilder för publicering.
1:a bilden 300 kr
2:a bilden 250 kr
3:e bilden och därutöver 175 kr
Bilder för publicering
Eventuellt redan debiterat grundpris dras av från dessa priser.
Pris för ett användningstillfälle i max ett år.
Redaktionell användning: böcker, tidskrifter och tidningar, TV och
hemsidor, offentlig utsmyckning samt icke-kommersiella utställningar
1-5:e bilden 800 kr/bild
6-10:e bilden 650 kr/bild
11:e bilden och därutöver 500 kr/bild
Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger,
kundtidningar, skyltning, profilmaterial.
Övrig användning: vänligen begär offert 		
2 000 kr /bild
Pris för obegränsad användning – ej vidareöverlåtelse – av en
beställare (samma organisations-/personnummer), max 3 år 15 000 kr/bild
Vid upprepad användning i eller ny upplaga av samma produkt (bok, utställning,
annons etc) ges 50% rabatt på ordinarie fullt pris.

