
فشردٔه تذکرات الیحه و شیؤه کار بنگاه »تصویر« مرکز برگ آرایی و تهیٔه فلم های محافل شخصی و رسمی

 -    مشتری از حقوق الزمٔه خود تا ختم کار برخوردار بوده و »تصویر« مطابق قرارداد نوشته شده در مقابل مشتری مسؤولیت دارد.
»تصویر« الزم میداند تا موارد و جزئیات کار پیشنهاد شده را تحریری به شکل یک قرارداد با مشتری امضأ نموده و در مقابل آن   -

مسؤولیت گیرد.
»تصویر« در حفظ محرمیت مواد و مطالب ثبت شده و یا رسیده از جانب مشتری متعهد و با مسؤولیت میباشد.  -

»تصویر« در رابطه به زمان  ختم کار مطابق قرارداد )به جز در صورت کدام حادثٔه غیر مترقبه( مسؤولیت دارد.  -
در صورت فسخ قرار داد، مشتری در مقابل مواد و زمان صرف شده مسؤولیت دارد و باید در مقابل بپردازد و پول پیشپرداخت   -

)بیعانه( به مشتری واپس نمیشود.
تمام مصارف شامل 21 فیصد تکس مطابق قوانین کشور هالند میباشد.  -

اگر بنا به درخواست مشتری بعد از قرارداد تغییری در برنامه کار بیاید، »تصویر« صالحیت تجدید نظر )زیاد و یا کم ساختن مبلغ(   -
در مجموع قابل پرداخت را دارد و در زمینه مشتری را در جریان میگذارد.

مشتری بعد از عقد قرارداد و توافق پیشنهاد کار برای »تصویر« این مبالغ را باید از پیش بپردازد:  -
مبلغ 20 فیصد از پول مجموعی فلمبرداری و عکاسی     

مبلغ 50 فیصد از پول مجموعی برای کار برگ آرایی و چاپ  
مبلغ 50 فیصد از پول مجموعی برای ضروریات عروسی  

در صورت عدم پرداخت به موقع پول باقیمانده بعد از ختم کارنظر به قرارداد، مشتری مکلف پرداخت ماهانه 1/12 پول مجموعی   -
قرارداد میشود.

مشتری در جریان پیشنهاد اجرای کار به »تصویر« باید تمام فرمایشها  و جزئیات کار را دقیق توضیح کند تا »تصویر« بتواند کار   -
را برابر به سلیقه و خواست مشتری انجام دهد.

»تصویر« مسؤولیت حق کاپی عکس و فلم های انتخاب شدٔه مشتری را ندارد و در صورتیکه مشتری عکس، موسیقی و یا قسمتی   -
از فلمی را که حق کاپی آن ممنوع است، برای تهیٔه کار خود پیشنهاد میکند، جوابگوی حق کاپی آن صرف خود مشتری میباشد.

»تصویر« در مقابل بازگرداندن مواد آورده شده توسط مشتری )مثل عکس، فلم، موسیقی، مواد برای چاپ( در ختم کار به مشتری   -
مسؤولیت دارد.

- جزئیات بیشتر در مورد کار چاپ: بنا به قوانین نشرات چاپی در جهان، حق حفظ فایل تهیٔه شده برای چاپ )کتاب، جریده و مجله، 
پستر، کارت و دیگرمواد قابل نشر( را صرف »تصویر« داشته و در صورت خواهش چاپ دوباره توسط مشتری، حق چاپ دوباره 
را نیز »تصویر« دارد و مواد تهیه شده برای چاپ در آرشیف »تصویر« محفوظ است. پروف مواد چاپ چندین بار برای بررسی 
دیزاین به مشتری رایگان از طریق ایمیل ارسال میشود و پروف چاپ شده روی کاغذ مصرف ایجاب میکند. مشتری نخست کوشش 
کند که متن تهیه شده برای چاپ را از قبل بررسی و اصالح کند و در غیر آن در جریان هر اصالح )خواه تیلفونی باشد و یا در خود 
دفتر »تصویر«( مطابق زمان مصرف شده فی ساعت 35 یورو قابل پرداخت است. بعد از ارایٔه پروف متن و طرح برای چاپ و 

اصالح آن، در صورت موجودیت غلطی تایپی یا امالیی و یا اشتباهی در دیزاین، »تصویر« مسؤولیت ندارد.
های  برنامه  آغاز  از  قبل  یکساعت  که  میکوشند  همواره  تصویر  کارکنان  و عکاسی:  فلمبرداری  کار  مورد  در  بیشتر  جزئیات   -
فلمبرداری در محل کار حاضر باشند ولی در صورت وقوع حادثه یی )مثل حادثٔه موتر، ازدحام غیر معمول در جاده و بسته شدن 
جاده، شکستن کمره در موقع کار و امثال اینها...( مشکل برای مشتری قابل فهم بوده و »تصویر« در زمینه مقصر نیست.  در جریان 
انتخاب سالون برای فلمبرداری تان، دقت کنید تا روشنی آن مطابق میل تان باشد. »تصویر« با وجود داشتن الیت کافی برای سالون 
های بزرگ پیشنهاد میکند که هرقدر سالون روشن و چراغ آن سفیدرنگ باشد، نمای فلم و عکس زیباتر میباشد. یادداشتها مثل نام 
عروس و داماد و متن های مربوط به فلم، آهنگها )به فارمت wav  و mp3( و تصاویر و سایر فرمایشهای خود را برای تهیٔه فلم 
پیشنهاد شدٔه تان در جریان کار از قبل و به موقع  به »تصویر« صرف از طریق ایمیل بفرستید تا در روال پیشبرد کار خود »تصویر« 
را بیشتر کمک کنید. متن ها از طریق پیامکهای تیلفونی پذیرفته نمیشود. در صورتیکه صدای موسیقی سالون از حد نورمال بلندتر 
باشد، ضبط صوت نتیجه خوب ندارد و تصویر درصورت خرابی صوت مسؤولیت ندارد و باید در جریان محفل صدا پایین شود.  
در صورت وقوع حادثه در جریان فلمبرداری/عکاسی و شکستن وسایل »تصویر«، شخص قرار داد کننده مکلف به همکاری در 

زمینٔه تثبیت هویت متخلف است. 
در صورت عدم رضایت از کار، مشتری باید الی هفت روز بعد از دریافت فرمایش، »تصویر« را در جریان گذارد در غیر   -
آن شکایت بعد از معیاد تسلیمی فرمایش، قابل پذیرش نیست. قرارداد الی یک ماه بعد از تحویلی کار به مشتری اعتبار دارد.

یادآوری: برای آشنایی بیشتر با رسمیات، قوانین و اصول کاری »تصویر«  لطفاً به طبع هالندی الیحه کار در سایت»تصویر« مراجعه کنید.


