
Generelle betingelser for handel med Gfoto.dk 

• Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Gfoto.dk tilbud, salg og leverancer, medmindre 

andet er skriftligt aftalt 

 

• Gfoto.dk har den fulde ejendomsret til alle billederne i gallerierne på siden. Alle fotos er underlagt gældende 

”lov om ophavsret”. 

 

• Ved al offentliggørelse skal copyright / kilde angives som Gitte Olsen / Gfoto.dk 

Det gælder både for trykte og digitale medier! I mappen web på din billed-cd er billederne forberedt til 

anvendelse på Internettet. Logoet på disse billeder må ikke forsøgt fjernet! 

 

• Billeder brugt på nettet eller i trykte medier uden kildeangivelse eller hvor logoet er blevet fjernet, vil uden 

varsel blive faktureret med 550,- kr. pr. stk. 

 

• Billedet må ikke bruges til offentliggørelse i trykte medier, uden forudgående prisaftale, med mindre der er 

tale om rytterens / ejernes private foldere. Se prisliste for nærmere. 

 

• Ved offentliggørelse i trykte medier, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til Gfoto.dk 

v/ Gitte Olsen, senest 14 dage efter anvendelse. 

 

• Billeder kan efter køb, af privatperson, benyttes privat efter eget ønske. Dog ikke til videresalg eller 

offentliggørelse i trykte medier, aviser, dagblade og lignende, uden forudgående aftale / prisaftale. 

 

• Det er ikke tilladt at deeplinke / inlinelinke til de enkelte billeder på www.gfoto.dk 

 

• Som udgangspunkt leverer Gfoto.dk digitaliserede billeder på CD. Billeder kan bestilles som papirbilleder eller 

som direkte download. 

 

• Finder du billeder på siden som du mener er anstødeligt, upassende, eller mener du at jeg på nogen måde 

krænker dig eller din ære, vil jeg bede dig om at kontakte mig og jeg vil hurtigst muligt sørge for, at billedet 

bliver fjernet fra min side. 

 

• Ansvaret for anvendelse af de af Gfoto.dk solgte billeder samt rettigheder hertil, påhviler fuldt og helt køber. 

Gfoto.dk billeder er generelt ikke modelfotos. Således kan Gfoto.dk ikke på nogen måde gøres ansvarlig for 

anvendelsen, idet det forudsættes, at køber selv indhenter afbilledede personers tilladelse til offentliggørelse 

eller evt. trediemands ophavsret til motiv. Gfoto.dk kan således ikke drages til ansvar, hvis der på grundlag af 

de anvendte billeder bliver fremsat krav uden at et sådan samtykke er indhentet. Brugeren har det fulde 

ansvar for fejlagtige og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelsen. 

 

 

I tvivlstilfælde vedrørende indholdet i disse generelle betingelser kontakt venligst www.gfoto.dk 

Gitte Olsen  -  Østergårdstræde 23  -  4735 Mern  -  gitte@staldolsen.dk  -  tlf.nr. 22 92 56 72 


