Bröllopskontrakt

Genom att signera detta kontrakt garanteras ni att Viggan Video förevigar ert bröllop.
För att det inte ska råda några tveksamheter kring bröllopsdagen och att förväntningarna är korrekt
ställda inför filmning av ert bröllop, följer här ett antal punkter för att säkerställa att alla vet vad som är
överenskommet inför bröllopet.

1. När detta kontrakt är påskrivet, skickas en förskottsfaktura på 25% av beloppet. Detta för att garantera
att datumet är bokat till erat bröllop.
Förskottsbetalningen betalas endast tillbaka ifall Viggan Video inte kan närvara vid bröllopet pga sjukdom
eller skada. Återbetalningen är då självklart 100% av det inbetalda beloppet.
Förskottsbetalningen betalas alltså inte tillbaka i det fall bröllopet flyttas och Viggan Video inte har
möjlighet att filma på det nya datumet.
Resterande belopp faktureras i samband med leverans av färdig film.

2. Senast två veckor innan bröllopet behöver Viggan Video ett tidschema över bröllopsdagen.

3. Viggan Video är exklusiv professionell bröllopsfilmare under bröllopet.
Alla gäster får naturligtvis filma hur mycket de vill med sin mobilkamera.

4. Tekniska begränsningar kan förekomma vilket kan påverka bröllopsfilmen. Ljud och ljus kan begränsas
pga lokalens utformning. Tillstånd för filmning kan behövas beroende på lokal. Eventuellt tillstånd ordnas
av beställaren.

5. Drönaren kommer inte att användas ifall vädret är otjänligt. Drönaren kommer inte användas ifall
drönaren befinner sig på en plats där den inte får filma, t ex i närheten av flygplatser.

6. Självklart har Viggan Video för avsikt att filma allt som händer under denna dag, men kan inte
garantera att allt kommer med då aktiviteter kan förekomma i olika rum.

7. Brudparet får komma med synpunkter vid färdigställandet av filmen, men Viggan Video förbehåller sig
rätten till vad som kommer med i filmen.
Förtydligande: Viggan Video filmar för brudparet och syftet är att brudparet ska älska sin bröllopsfilm.

8. Viggan Video ansvarar ej för förstörd utrustning eller förstört filmat material som orsakats av gäster
eller annan personal än Viggan Videos. Beställaren ansvarar i detta fall för förstört material.

9. Viggan Video får en måltid serverad på avsedd plats.

10. Milersättning ingår upp till totalt 8 mil. Därefter tillkommer en kostnad på 40 kr/mil inkl moms.

11. Om bröllopet är på en plats där övernattning behöver ske, så står brudparet för Viggan Videos
rumskostnad.

Övrigt. Det är önskvärt att bröllopsparet informerar om vilka personer som de väldigt gärna vill ska vara
med i filmen, t ex nära släktingar.
Det ankommer på brudparet att undersöka om det är några speciella regler/tillstånd som behövs för att
filma i samband med bröllopsdagen.
Viggan Video önskar också veta vilka ljudförutsättningar det finns under bröllopsdagen.
Viggan Video har rättigheten att använda teaserfilmen som framtida referensmaterial.
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