KUVAPALVELUIDEN HINNOITTELU
Digitaalinen kuva sis. 24% alv
palvelu
hinta
käsittelymaksu
16 € / kuva
kuvankäsittely asiakkaan toiveiden mukaan
40 € / alkava tunti
Yli kolmen näyttökuvan toimittamisesta veloitetaan 2 € / näyttökuva + yhden kuvan
käsittelymaksu.
Alkuperäisiä arkistokappaleita ei lainata museon ulkopuolelle.
Kuvankäyttömaksut sis. 24% alv
käyttötarkoitus
MARKKINOINTI
mainokset, pakkaukset, esitteet
MYYNTITUOTE
julisteet, postikortit, kalenterit
KUVITUS
lehdet, kirjat, televisio-ohjelmat, elokuvat, multimedia, internet
NÄYTTELY
messut, toimitilat, näyteikkunat, porraskäytävät, lavasteet,
somisteet
TUTKIMUS
työryhmät, esitelmät, pienkustanteet, opinnäytteet, ei-kaupallinen
museo- ja opetustyö
LAHDEN KAUPUNKI
myös sisar- ja tytäryhtiöt

hinta
alkaen 120 € / kuva
alkaen 100 € / kuva
100 € / kuva
65 € / kuva
30 € / kuva
30 € / kuva

Kansikuvalisä +100 %.
Käytön laajuus (levikki, kansainvälisyys) voi vaikuttaa hintaan.
Yksityishenkilön yksityiskäyttöön toimitetusta kuvasta ei peritä kuvankäyttömaksua.
Kuvankäyttömaksu oikeuttaa kertakäyttöön. Käytön jälkeen kuva on hävitettävä. Jos
sama kuva tilataan useaan eri käyttötarkoitukseen, hinta peritään yhden kerran,
kalleimman käyttötarkoituksen mukaan. Perustutkinnon opinnäytetöihin liittyvistä kuvista
ei peritä käyttömaksua.
HUOM! Maksu tapahtuu vain laskulla. Kaupungin laskutusjärjestelmä vaatii yrityksiltä ytunnuksen ja henkilöasiakkailta hetun loppuosineen.
Kuvaukset sis. 24% alv
palvelu
museon valokuvaajan kuvaustyö
museon tilojen käyttö kaupalliseen kuvaukseen
avustavan henkilökunnan työ

hinta
65 € / alkava tunti
65 € / alkava tunti
40 € / alkava tunti

Asiantuntijapalveluista (esimerkiksi tutkijan työ) laskutetaan erillisen taulukon mukaisesti.
Kuvaustilojen kuntoon saattamisesta ja uudelleen järjestämisestä aiheutuvat kulut
sopimuksen mukaan.
Kuvista on luovutettava kappaleet museon arkistoon.
Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus kuvata teostaan korvauksetta. Järjestelykuluina
veloitetaan avustavan henkilökunnan työ.
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Maksut
Museo perii kuvista ja niiden käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.
Maksuehto on 14 päivää netto. Arvonlisävero sisältyy hintoihin.
Museo pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin.
TOIMITUSEHDOT
Kuva toimitetaan sovittuun käyttötarkoitukseen seuraavin ehdoin:
1. Tilaajalla on kuvaan enintään sovitun käyttötarkoituksen mukainen kertakäyttöoikeus, jota ei
saa myydä eikä siirtää.
2. Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto ja kuvaajan nimi on mainittava kuvan yhteydessä,
ellei erikseen toisin sovita.
3. Tilaajan on kunnioitettava kuvan käytössä kuvaajan ja, mikäli kuvan kohteena on
tekijänoikeuksin suojattu teos, taiteilijan tekijänoikeuksia.
4. Tilaajan on kunnioitettava ihmistä esittävän kuvan käytössä yksityisyyden suojaa.
5. Mikäli kuvan kohteena on tekijänoikeuksin suojattu teos, tilaaja vastaa teoksen
oikeudenhaltijoiden selvittämisestä ja mahdollisista taiteilijan tekijänoikeuskorvauksista
suoraan oikeudenhaltijoille.
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