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FOTOĞRAF ÇEKİMİ SÖZLEŞMESİ
Çiftin Adı - Soyadı :
Gsm: .............................................
E-posta: .......................................................
Fotoğraf çekim tarihi: .............................
Saati : ..............................
Şehir:
Çekim mekanı :
Çekim türü :
Belirlenen ücret : ............. TL
Ödenen: ............. TL
Kalan: ............ TL
Kargo adresi :
Verilecek Hizmet :

ÇEKİM VE ALBÜM DETAYLARI:
-Fotoğrafı çekilecek çiftin önceden belirlenen mekan, tarih ve saatinde her şeyiyle hazır olmak durumundadır. Geç kalma mazereti en fazla yarım saattir.
Yarım saatten fazla geç kalma durumlarında başka bir çekim yoksa saatliği 250 TL ücret ile çekim süresi uzatılabilir.
-Photoshop uygulanacak veya albüm için seçilecek fotoğraflar çekimden sonra internet üzerinden çiftlere gönderilir. Bu süre çekimden sonra en erken 15, en
geç 45 gündür.
-Photoshoplanacak fotoğrafların seçiminden sonra fotoğraflar işlenir ve albüm tasarımı yapılır. Daha sonra baskısı yapılan albüm, kargo ile adrese gönderilir.
Bu süre en fazla 21 gündür.
-Onayı alınamayıp üretime verilemeyen hiç bir albümden fotoğrafçı sorumlu değildir.
-Fotoğraflar teslim edildikten sonra 1 ay süreyle arşivlerde tutulur. Sonrasında silinir.
-Olumsuz hava şartları, ekipman arızası gibi durumlarda fotoğraf çekimi ileriki bir tarihe ertenir. Ertelenen çekim haftaiçi birgüne alınır ve en geç 1 ay
içerisinde yapılır.
-Çift tarafından iptal edilen bir çekim fotoğrafçıya çekim günü bildirildiği takdirde çekim yapılmasa dahi ücretin tamamı ödenmek zorundadır.
-Bu sözleşmeyle birlikte fotoğrafı çekilen çift, 3-5 adet fotoğrafı fotoğrafçının sosyal medya ve websitesinde kullanmasına izin vermiş olur.
ÖDEME BİLGİLERİ:
-Ödemenin yarısı sözleşme anında, kalanı çekimden önce veya en geç çekim günü ödenir.
-Taraflar anlaşma yapıldıktan sonra tek taraflı olarak anlaşmayı iptal edemezler. Tek taraflı olarak anlaşmayı fesh eden taraf belirlenen ücretin yarısını
ödemek zorundadır.
-Fotoğrafçı, sözleşmedeki fiyatlarda sözleşme onaylandıktan sonra hiç bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir.
-Fotoğraf çekimi için gidilecek mekanların giriş ücretleri, otopark ücretleri ve beklenmedik tüm giderler düğün sahibine aittir.
-İstanbul dışı tüm ulaşım bedelleri (uçak bileti, paralı yol, köprü ücretleri) düğün sahibine aittir. Bu bedel uçak ise erken rezervasyon ile asgariye
indirgenmeye çalışılır. Araç ile gidilecek ise dizel bir araç ile gidilen kilometre hesaplanarak sadece yakıt bedeli talep edilir. Her durumda maliyet en aza
indirilmeye çalışılır.
-Albümler, fotoğraflar ve varsa videonun son şekli çiftin önceden bildirdiği adrese kargo ile gönderilir. Kargo ücreti düğün sahibine aittir.
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