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InformatIon tIl forfattere

“lIdenskaben for at skrIve 
har jeg altId haft – 
nu har jeg mIn egen bog.“

mIn bog med bod™ 
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Med BoD kan du hurtigt og nemt udgive din egen bog. Du kan også få 
 vores professionelle BoD-team til at hjælpe og rådgive dig om alt i 
 forbindelse med bogudgivelsen. For at gøre det lettere for dig at beslutte 
dig for en udgivelse hos BoD, har vi samlet fordelene her:

UDGIVELSE UDEN RISIKO
Med vores digitale trykketeknologi kan du realisere dit bogprojekt uden at 
skulle aftage et bestemt mindsteoplag.

NEM ONLINE-LØSNING
Du udformer din bog i få trin online – helt enkelt og uden at du  
behøver ekstra software.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING
BoD tilbyder dig alle de klassiske serviceydelser, hvad enten det drejer sig 
om redigering, korrektur, omslagsdesign eller bogsats.

INDHOLDSMÆSSIG, LAYOUTMÆSSIG  
OG ØKONOMISK FRIHED
Du bestemmer selv, hvordan din bog skal se ud, hvornår den skal udkomme, 
hvilken butikspris den skal have samt din fortjeneste.

STÆRKE SAMARBEJDSPARTNERE  
I BOGHANDLEN OG PÅ NETTET
Igennem et tæt samarbejde med DBK, som er en af de største danske bog-
grossister, kan din bog bestilles hos boghandlere over hele landet og i flere 
online-shops. Hvis du ønsker det, kan din bog også gøres tilgængelig på 
bogmarkedet i USA, Canada og Storbritannien.

DIN BOG SOM E-BOG
Du kan også udgive din bog gratis som e-bog. BoD tager sig af 
 konverteringen til e-bogsformatet samt distributionen til bl.a.  
Saxo.com, Arnoldbusck.dk, Apple iBookstore, Google Play og  
en lang række andre online-shops. 

MARKEDSFØRING AF DIN BOG
BoD tilbyder dig med en række marketingservices hjælp til  
at markedsføre din bog. 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte BoDs forfatterrådgivere.  
Send os en e-mail til info@bod.dk, eller ring til os på tlf. 80 88 57 62 
( gratis servicenummer) eller +45 33 37 87 77 (internationalt og fra mobil).

V I  G L Æ D E R  O S  T I L  AT  H Ø R E  F R A  D I G .

Gerd Robertz og Yogesh Torani
Adm. direktører, BoD – Books on Demand GmbH

KÆRE  
FORFATTER



       

udgIv dIn bog I

 Vælg produkt 

Påbegynd dit bogprojekt med et af vores produkter:  
bod Fun, Classic eller Comfort.  

Produktoversigten på næste side giver dig et overblik over mulighederne.  

 InternatIonalt salg 

din titel bliver udgivet som trykt bog og e-bog med eget ISbN  
og gjort tilgængelig i handlen i danmark og internationalt.  

På den måde kan din titel bestilles hos alle boghandlere  
og i flere online-shops og dermed nå ud til flest mulige læsere. 

 dIn aVance 

For hvert solgt eksemplar af din trykte bog og e-bog optjener du en forfatteravance.  
Forfatteravancen bliver udbetalt hver tredje måned.  

du kan følge med i din omsætning via din personlige mybod-konto.
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særlIg  

populær

PRODUKTER  
& YDELSER
VORES BASISPRODUKTER DÆKKER ALLE DInE BEHOV I FORHOLD TIL MODERnE SELVUDGIVELSE. 
HER FInDER DU InFORMATIOnER OM DE EnKELTE PRODUKTER, Så DU KAn BESLUTTE DIG FOR  
En PASSEnDE PAKKE – FUn, CLASSIC ELLER COMFORT.

1  forfatteravance for e-bog: 
Forfatteravancen for e-bøger udgør 50% af nettosalgsprisen, som du frit kan vælge blandt et antal foreslåede priser.

2  forfatteravance for trykt bog: 
du fastlægger din avance pr. solgt eksemplar, idet du beslutter dig for en butikspris. den butikspris, bod foreslår,  
kan du vælge at mindske til købers fordel eller at hæve og dermed opnå en højere avance. 

  Ydelsen er Indeholdt I pakken  Ydelsen er Ikke Indeholdt I pakken og kan Ikke tIlkøbes               Ydelsen kan tIlkøbes, hvIs ønsket

BoD FUN
Bogtryk –  

nemt og hurtigt

BoD cLASSIc
Bogudgivelse –  

trykt bog og e-bog

BoD cOMFORT
Mere af det hele

Oprettelsesgebyr 0,00 kr. 399,00 kr. 1.899,00 kr.

E-bog | trykt bog                

Udgivelse og  
internationalt salg

Personlig  
forfatterrådgiver

Gratis eksemplar  
til gennemsyn

Bogdesign og  
redigering +
Forfatteravance  
for e-bog 1

50% af nettosalgsprisen 50% af nettosalgsprisen

Forfatteravance  
for trykt bog 2 Vælg selv Vælg selv

Kontraktperiode 2 år 2 år

Manuskript-tjek + + +



5 /

BoD FUN  0,00 kr.

TRYK DIn BOG nEMT OG BEKVEMT – FRA éT EKSEMPLAR

Har du færdiggjort dit manuskript til en roman, en fagbog eller måske en billedbog, og kunne du tænke dig at 
sætte bogen flot op og trykke et eller f lere eksemplarer til privat brug? Så skal du blot vælge bogens udstyr, 
uploade manuskriptet ved hjælp af BoD-værktøjerne, udforme et omslag online, og så er din bog klar til tryk. 

DEn PASSEnDE LØSnInG TIL DIT BEHOV
SKØnLITTERATUR, LYRIK, FAGLITTERATUR ELLER MåSKE En BILLEDBOG? BLAnDT VORES  
PRODUKTER FInDER DU MED SIKKERHED En PASSEnDE LØSnInG TIL DIT BOGPROjEKT.

BoD cLASSIc  399,00 kr.

UDGIV DIn TITEL SOM TRYKT BOG OG E-BOG

Med BoD Classic udgiver du din titel med et ISBn og gør den tilgængelig i boghandlen.

Takket være nemme upload-muligheder og smarte online-værktøjer kan du selv udforme din bog. Din titel 
bliver tilgængelig i Danmark, USA, Canada og Storbritannien. Konverteringen af dine bogfiler til de gængse 
e-bogsformater og distribution af e-bogen via de vigtigste europæiske online-shops er altsammen med i prisen. 

BoD cOMFORT  1.899,00 kr.

DIT BOGPROjEKT MED DET HELE!

Med BoD Comfort får du en personlig forfatterrådgiver hos BoD, som hjælper dig med at realisere  
dit bogprojekt. 

Alt efter behov kan du desuden tilkøbe yderligere serviceydelser inden for bogdesign og redigering.  
Du finder f lere informationer om ydelserne fra side 9 og frem.
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Du skriver bogen – BoD sørger for, at den bliver tilgængelig i boghandlen. Vi tager os af alt lige fra afviklingen af bestillingen,  
forsendelsen og afregningen med boghandlen til udbetalingen af din forfatteravance.

med Isbn I  
boghandlen ...
Hos BoD får din bog ikke alene et gratis ISBn og tilmeldes Dansk Bogfortegnelse. Den bliver også optaget i engroshandlens 
bogkataloger, hvilket er helt afgørende for salget. Senest 24 timer efter en bestilling er registreret hos os, trykker vi din bog 
og sender den ud med det samme. På den måde er din bog nemt tilgængelig hos samtlige danske boghandlere og i flere 
 online-shops.

dIn bogs  
vej tIl  
læseren

dIstrIbuér  
dIne bøger  
selv
Du nyder ikke alene godt af vores samarbejde med 
boghandlen. Du kan også til hver en tid bestille 
dine egne bøger hos BoD til en favorabel pris og 
bruge dem i forbindelse med arrangementer eller 
sælge dem videre selv. Du kan bestille dit eget 
oplag online allerede fra ét eksemplar ad gangen. 
Du kan danne dig et overblik over vores priser på  
www.bod.dk/priskalkulator.

... og som e-bog
Markedet for e-bøger er i vækst! BoD giver dig mulighed for at udgive din bog som trykt bog og samtidig som e-bog.  
BoD konverterer din bog til de gængse e-bogsformater og tager sig af registreringen i relevante danske e-bogsshops  
og hos Apple iBookstore og Google Play på europæisk plan.

EKSEMPLER På SAMARBEjDSPARTnERE:
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InternatIonalt salg
Benyt dig af muligheden for at få din bog ud på det internationale marked. Med BoDs gratis internationale salg bliver din bog også tilgængelig på 
bogmarkedet i USA, Storbritannien og Canada. Dermed når din bog ud til endnu flere potentielle læsere.* Hvis du ønsker det, oversætter BoD 
også gerne din bog til engelsk. Vi laver et personligt og uforpligtende tilbud på baggrund af dit manuskript. 

* Internationalt salg er kun muligt for paperbacks med ISBn fra BoD samt for udvalgte formater. Farvesider trykkes i sort-hvid til det 
internationale marked. Konverteringen til de engelsksprogede standarder kræver ikke noget ekstraarbejde fra din side.

bods  
marketIng-

servIces
For at gøre potentielle læsere opmærksomme på din bog er 

det vigtigt, at du markedsfører den. I bogbranchen er 
kreative marketingidéer, positiv omtale fra journalister og 
boghandlere samt læsernes anbefalinger afgørende for, om 

en bog skiller sig ud i informationsstrømmen.   
BoD støtter dig i den forbindelse med forskellige 

marketingydelser; fx har du mulighed for at bestille 
reklameartikler i form af bogmærker, postkort og plakater. 

Derudover har journalister mulighed for at bestille gratis 
anmeldereksemplarer af din bog. Du kan læse mere om 

vores marketingservices på den følgende side.

forfatter-
avance

Du får som forfatter et honorar af BoD for hvert solgt eksemplar af din 
bog eller e-bog. Du fastlægger selv din avance for din trykte bog. Den 
beregnes på baggrund af butiksprisen fratrukket moms, boghandlerrabat 
samt trykke- og administrationsomkostninger. Avancen afhænger 
desuden af sideantal, bogudstyr samt butikspris. Du kan selv beregne 
din avance med vores priskalkulator på www.bod.dk/priskalkulator. 
E-bogens butikspris vælger du blandt en række mulige priser, som 
afhænger af butiksprisen for den trykte bog. Under alle omstændigheder 
vil e-bogens butikspris være lavere end butiksprisen for den tilsvarende 
trykte bog (normalt ca. 20-50 %). BoD tager i forbindelse med 
fastlæggelsen af de mulige e-bogspriser hensyn til kravene fra de 
vigtigste e-bogshops og sikrer dermed en konkurrencedygtig pris. 
Forfatteravancen for din e-bog udgør 50 % af nettosalgssprisen. 
Udbetalingen af forfatteravancen sker kvartalsvis.



       
8 /

BoDs MARKETInGSERVICES
SKREVET, LAYOUTET OG UDGIVET – nåR DET FØRSTE SKRIDT ER TAGET, OG DIn 
BOG ER KOMMET På MARKEDET, BEGYnDER DEn AnDEn OG MInDST LIGE Så 
VIGTIGE DEL FOR DIG: MARKEDSFØRInGEn AF DIn BOG OG DIG SOM FORFATTER.

BOD FORFATTER-
HjEMMESIDE
Internettet giver dig mange muligheder for at markedsføre dig 
selv og din bog. Det er din aktivitet på internettet, fx i form af 
en hjemmeside, der danner grundlaget for din online-markeds-
føring. når du skriver tekster, uploader billeder og videoer eller 
informerer om aktuelle  arrangementer, får du fat i dine læsere på 
en effektiv måde. 
Ved hjælp af web-toolkit-udbyderen jimdo er det nemt at lave 
din egen hjemmeside - og så er det tilmed gratis. Besøg os på 
www.bod.dk/BoD-forfatterhjemmeside.html og opret din egen 
 forfatterhjemmeside.
 

GOODREADS
når du udgiver din bog hos BoD, sørger vi for, at den bliver 
 tilgængelig på Goodreads.com, som er verdens største sociale 
læseplatform. Dermed har alle Goodreads-brugere mulighed  
for at tilføje din bog på deres virtuelle boghylde med bøger, de 
gerne vil købe og læse, ligesom de kan skrive og læse andres 
 anmeldelser af din bog. Goodreads-brugere får automatisk  
foreslået interessante bøger udvalgt på baggrund af deres  
foretrukne genrer og bøger, de tidligere har læst og anmeldt 
 positivt. Anmeldelserne på Goodreads er mere troværdige og 
værdifulde for læserne end andre anmeldelser, netop fordi de er 
skrevet af læsere med samme bogsmag.
Som forfatter kan du desuden benytte platformen til at 
 interagere direkte med dine læsere, netværke, organisere 
 oplæsningsarrangementer og meget mere.

REKLAMEARTIKLER
BoD trykker flotte reklameartikler i form af postkort, 
bogmærker, visitkort og plakater med dit bogomslag som motiv. 
Alt efter din bogs format vil omslagsmotivet fylde hele forsiden 
på den pågældende reklameartikel eller blive udstyret med en 
farvet baggrund, som harmonerer med motivet. Din bogs 
bibliografiske oplysninger bliver trykt på forsiden eller bagsiden 
afhængigt af den valgte reklameartikel. Hvis ønsket, kan 
plakater bestilles med et tomt tekstfelt, hvor der er plads  
til at tilføje fx en dato for et oplæsningsarrangement.  
Du kan finde yderligere informationer på  
www.bod.dk/oevrige-marketingservices.html

POSTKORT, BOGMÆRKER, VISITKORT:

100 EKSEMPLARER: 399,00 kr.

200 EKSEMPLARER: 729,00 kr.

300 EKSEMPLARER: 1.049,00 kr.

PLAKATER:

25 EKSEMPLARER: 739,00 kr.

50 EKSEMPLARER: 1.279,00 kr.

100 EKSEMPLARER: 2.149,00 kr.



DIn BOGS UDSTYR
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Af hensyn til vores miljø trykker bod 
alle bøger på FSC®-certificeret papir.
Til både hardcover, paperback og 
hæfte anvendes udelukkende papir, 
som er certificeret af FSC og stammer 
fra bæredygtigt skovbrug.

DET ER DIG, DER BESTEMMER, HVORDAn DIn BOG SKAL SE UD. BoD STILLER 
MAnGE FORSKELLIGE UDSTYRSMULIGHEDER TIL RåDIGHED, SOM DU FRIT KAn 
VÆLGE IMELLEM.

Vælg imellem vores 
mange forskellige 
bogformater, målt i 
bredde x højde.

Bøgerne kan være mellem 24 og 700 sider lange.

du kan finde yderligere informationer om udstyrsmulighederne på 
www.bod.dk/bogens-udformning.html 

standardformater: 12,0 cm x 19,0 cm
  13,5 cm x 21,5 cm
  14,8 cm x 21,0 cm (A5)
  15,5 cm x 22,0 cm 
  17,0 cm x 22,0 cm
  17,0 cm x 17,0 cm
  21,0 cm x 15,0 cm (bredformat)

storformater: 19,0 cm x 27,0 cm
  21,0 cm x 21,0 cm

Maxiformat: 21,0 cm x 29,7 cm (A4)

BOGFORMATER (målt i bredde x højde)

du kan vælge imellem 90 g kvalitetspapir i farverne hvid 
og cremehvid til bogblokken. Alternativt kan du også 
vælge 200 g hvidt fotobrillantpapir. 

Farvesider kan placeres frit i både paperback- 
og hardcover-bøger samt i alle formater.

PAPIR

HARDcOVER KAcHERET 
LIGE RYG

HARDcOVER KAcHERET 
RUND RYG

HARDcOVER MED SMUDS-
OMSLAG LIGE RYG

HARDcOVER MED SMUDS-
OMSLAG RUND RYG

PAPERBAcK

WIRE-O-BOGHÆFTE

Miljømærket 
for ansvarligt 

skovbrug
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PROFESSIOnELLE LØSnInGER TIL ALLE BEHOV.

GØR DIn BOG EKSTRA LÆKKER MED BoDS PROFESSIOnELLE BOGDESIGn- & 
REDIGERInGSYDELSER. VORES EKSPERTER TAGER SIG AF UDFORMnInGEn 
OG DEn InDHOLDSMÆSSIGE FInPUDSnInG AF DIn BOG.

MAnUSKRIPT-TjEK
Med denne service får du mulighed for at teste vores bogdesign- og 
redigeringsydelser og modtage værdifuld feedback på dit bogprojekt.  

På baggrund af et 50 siders uddrag af dit manuskript får du følgende: 

 5 REDIGEREDE SIDER 

 En VURDERInG AF DIn SKRIVESTIL

 En AnBEFALInG TIL BOGEnS DESIGn

BOGDESIGn & REDIGERInG

749,00 kr.
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BOGDESIGn
Lad vores eksperter tage sig af udformningen  
af din bogblok og dit bogomslag.

PROFESSIOnEL BOGBLOK 2.619,00 kr.
Med denne service kan du vælge mellem fem layoutvarianter, 
der hver især opfylder de enkelte genres krav, giver optimal 
læsevenlighed og sikrer en professionel udformning af din bog.

InDIVIDUEL BOGBLOK FRA 40,00 kr.*
Med denne service får du en individuelt designet bogblok. 
Derved garanteres et optimalt æstetisk skriftbillede og 
en professionel udformning af din bog.

PROFESSIOnELT OMSLAG 1.119,00 kr.
Vælg mellem 36 forskellige omslagstyper og 26 omslagsfarver. 
Du kan naturligvis også vælge at benytte egne billeder på omslaget. 
På bagsiden er der plads til en kort beskrivelse af bogen såvel som 
et kort forfatterportræt.

InDIVIDUELT OMSLAG 2.700,00 kr.
Denne individuelle omslagsudformning tager hensyn til din 
målgruppe og sigter mod en optimal reklameeffekt. Vi gør gerne 
brug af dine motivforslag og idéer. Denne service omfatter udkast 
til omslaget samt et alternativ, såfremt det første udkast ikke 
lever op til dine forventninger.

COVERMOTIV 449,00 kr.
Hvis du ikke selv har et motiv til dit bogomslag, kan du blandt 
60 forskellige motiver vælge et, der passer til din bog. Du skal 
blot være opmærksom på, at du ikke har eneret til brugen af 
det pågældende billede.

COVERMOTIV SPECIAL 3.979,00 kr.
Vi leder i de vigtigste billeddatabaser efter et motiv, som stemmer 
overens med dine ønsker. Derefter har du mulighed for at vælge 
mellem fem til syv egnede motiver. når du har bestemt dig for et 
af billederne, køber vi i dit navn rettighederne til at anvende 
motivet på dit bogomslag.

ILLUSTRATIOn FRA 1110,00 kr.
Med udgangspunkt i dine ønsker og forestillinger illustrerer vores 
tegnere dit omslag eller dele af bogblokken.

Vi udarbejder gerne et individuelt tilbud til dig. 

Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice, 
som vil besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at 
sammensætte et individuelt tilbud. Du kan kontakte os 
telefonisk på 80 88 57 62 (gratis servicenummer) eller 
+45 33 37 87 77 (internationalt og fra mobil) fra mandag 
til fredag kl. 09:00–17:00 eller via info@bod.dk.

TEKST
Vi kontrollerer retskrivningen, grammatikken, tegnsætningen 
og den indholdsmæssige rigtighed i dit manuskript.

KORREKTURLÆSnInG FRA 23,80 kr.*
Vores korrekturlæsning omfatter kontrol af retskrivningen 
og tegnsætningen i dit manuskript. 

SPROGREVISIOn FRA 33,80 kr.*
Vores sprogrevision omfatter ud over kontrol af retskrivning og 
tegnsætning også korrektur af grammatikken og en sproglig og 
stilistisk finpudsning af dit manuskript.

REDIGERInG FRA 59,00 kr.*
Vores redigering omfatter de samme ydelser som sprogrevisionen og 
derudover en omhyggelig gennemgang af dit manuskript med henblik 
på indholdsmæssige aspekter, herunder logisk stringens.

REKLAMETEKST 929,00 kr.
En optimal markedsføring omfatter en informerende og interessant 
reklametekst på omslagets bagside. Vi tilbyder at udforme en 
målgruppeorienteret reklametekst, som vækker læserens 
interesse og købelyst.

AnDRE YDELSER

OVERSÆTTELSE FRA 242,00 kr.*
Lad vores professionelle oversættere oversætte dit manuskript 
fra fx dansk til engelsk. I kombination med vores internationale 
salg kan din bog dermed nå ud til endnu flere potentielle læsere – 
fx via store boghandlere som Barnes & noble, Baker & Taylor 
eller online via Amazon.com.

SCAnnInG AF BILLEDER 99,00 kr.
Hvis du har billedmateriale, som du ønsker at digitalisere, er det ikke 
noget problem. Vi sørger for at scanne dit materiale og sende det 
tilbage til dig bagefter. Efterfølgende kan dine billeder bearbejdes 
yderligere, så de kommer til at passe perfekt til din bog.

DIGITALISERInG AF MAnUSKRIPT 
FRA 40,00 kr.*
Ved behov digitaliserer vi gerne dit manuskript for dig. Hvis 
manuskriptet foreligger som trykt bog eller i fejlfri, maskinskrevet 
stand, indscannes originalen via et såkaldt OCR-program. Er der 
tale om håndskrevne tekster, indtastes disse manuelt.

SCAnnInG AF MAnUSKRIPT 1.119,00 kr.
Ved scanningen fremstilles en 1:1-kopi af dit manuskript, 
som efterfølgende foreligger i digital billedform.

* Pris pr. normalside (1.800 tegn inkl. mellemrum)



       

BOGUDFORMnInG MED 
BoD PROFESSIOnEL
UDFORMnInGEn AF DIn BOG ER AFGØREnDE FOR, HVORDAn BOGEn BLIVER 
MODTAGET. ET FLOT OMSLAG OG En PASSEnDE BOGBLOK PRÆSEnTERER 
InDHOLDET På En PROFESSIOnEL MåDE OG BIDRAGER TIL AT VÆKKE LÆSEREnS 
InTERESSE FOR DIn BOG. VÆLG BLAnDT 36 FORSKELLIGE OMSLAGSVARIAnTER 
OG 26 OMSLAGSFARVER DEn KOMBInATIOn, DER PASSER BEDST TIL DIn BOG. DU 
FInDER ALLE OMSLAGSVARIAnTER På www.BOD.DK/PROF-OMSLAG.HTML.

ROMAN ROMAN  ROMAN  FAGLITTERATUR  FAGLITTERATUR FAGLITTERATUR

VIDENSKAB VIDENSKAB BIOGRAFI BIOGRAFI KRIMI/THRILLER KRIMI/THRILLER

ScIENcE FIcTION ScIENcE FIcTION BØRNEBOG BØRNEBOG LYRIK LYRIK

12/

OMSLAGSEKSEMPLER



       

OMSLAGSFARVER

1
LYSEGUL

4
RØD

13
AKVAMARIN

16
MINT

7
ROSé

10
LYSEBLÅ

19
TURKIS

22
cREME

25
HVID

2
GUL

5
MØRKERØD

14
KONGEBLÅ

17
LYSEGRØN

8
SYREN

11
DUEBLÅ

20
MØRKE-

GRØN

23
BEIGE

3
ORANGE

6
BORDEAUx

15
MØRKEBLÅ

18
ÆBLEGRØN

9
PINK

12
GRANIT

21
PETROLEUM

24
MOKKA

26
SORT

       

ROMAN/BIOGRAFI (A)
Brødskrift: Garamond 12 pt,   
afsnit med indrykning
overskrifter: Garamond 16 pt, fed,  
venstrestillet, initial ved kapitelstart

LYRIK (B)
Brødskrift: Meridien 11 pt,  
afsnit med indrykning
overskrifter: Meridien 16 pt, kursiv, centreret

KRIMI/FORTÆLLINGER (c)
Brødskrift: Minion 11 pt,  
afsnit med indrykning
overskrifter: Minion 14 pt, centreret,  
kapitelstart med nedrykning

FAGLITTERATUR/ 
VIDENSKAB (D)
Brødskrift: Gill Sans 11 pt, 
afsnit uden indrykning
overskrifter: Gill Sans 14 pt, halvfed,  
venstrestillet

BØRNEBOG (E)
Brødskrift: Meridian 14 pt,  
afsnit med indrykning
overskrifter: Swinging Petidoni, 30pt,  
fed, centreret

BOGBLOKVARIAnTER

A B

c D

E
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Paperback

Med hvilket omslag?   Mat   blankt     Strukturpræget

Hardcover kacheret  med smudsomslag

Med hvilket omslag?  Mat   blankt     Strukturpræget 
Med hvilken bogryg?   Lige  Rund med bogmærkebånd

Hæfte

Wire-O-bog

Jeg bestiller bod Professionel komplet for omslag og bogblok  
(5.637,00 kr. inkl. 19 % moms)

Jeg bestiller udelukkende bod Professional til layout af bogblokken 
(4.518,00 kr. inkl. 19 % moms)

Jeg bestiller udelukkende bod Professional til layout af omslaget 
(3.018,00 kr. inkl. 19 % moms)

ORDRE BoD PROFESSIOnEL

Fornavn

Efternavn

Gade, husnummer

Postnummer, by, land

Telefon i dagtimerne E-mail

Dine data som kontraktpart for BoD

Vores ydelser – BoD Professionel

B
o

D
 P

r
O

fe
ss

iO
n

e
l

Titel

Forfatternavn (alternativt 
pseudonym eller udgiver)

Din bog (disse oplysninger trykkes på omslaget)

Undertitel (ikke obligatorisk)

Din bogs udstyr

Hvilken bogblokvariant?

 Roman/biografi (A) 
 Lyrik (b) 
 Krimi/Fortællinger (C) 
 Fagbog/Videnskab (d) 
 børnebog (E)

Indbindingstype
Vælg selv, hvordan din bog skal indbindes:

bogformat
Vælg mellem forskellige formater  
målt i bredde x højde:

  12,0 x 19,0 cm  17,0 x 22,0 cm
  13,5 x 21,5 cm  17,0 x 17,0 cm
  14,8 x 21,0 cm  21,0 x 15,0 cm 
  15,5 x 22,0 cm  (bredformat)

  19,0 x 27,0 cm  Stor-
  21,0 x 21,0 cm  formater

  21,0 x 29,7 cm   Maxiformat

 Papirtype i bogblokken

  Hvid 90 g  Cremehvid 90 g
  Fotobrillant 200 g

Underskrift

Jeg ønsker at bestille ekstra ydelser, ring mig venligst op.

 

Hvilken omslagsvariant?    Hvilken omslagsfarve (farvenr.)?

      Ved flerfarvede omslag bedes du angive to omslagsfarver.

Sted, dato: Forfatterens underskrift:



Digitalisering af data

Oplysninger om papir og farve

Angaben zum Buchformat

Paperback

Med hvilket omslag?   Mat   blankt     Strukturpræget

Hardcover, kacheret

Med hvilket omslag?  Mat   blankt     Strukturpræget 
Med hvilken bogryg?   Lige  Rund med bogmærkebånd
Garnhæftning

Hardcover med smudsomslag

Med hvilken indbindingsfarve  Orange  Grå  Grøn
på permsiderne (efalin)?  blå  Rød

Med hvilken bogryg?  Lige   Rund med bogmærkebånd
Med hvilket smudsomslag? Mat   blankt     Strukturpræget
Garnhæftning

Hæfte (kun Premiumtryk)

Wire-O (kun Premiumtryk)

Med hvilket omslag?   Mat   blankt     Strukturpræget

Til hvilken butikspris?    kr. (inkl. 25 % moms)

E-bog: butikspris    € 
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Mange tak, fordi du har valgt at udgive din bog gennem bod. Send venligst denne ordre sammen med
forfatterkontrakten i underskrevet stand, dit manuskript og alle nødvendige dokumenter til bod.

Fornavn

Efternavn

Gade, husnummer

Postnummer, by, land

Telefon i dagtimerne E-mail

ORDRE BoD COMFORT

scanning af
manuskript                    1119,00 kr.

Vælg mellem forskellige formater 
målt i bredde x højde: 

Paperback og hardcover

  12,0 x 19,0 cm
  13,5 x 21,5 cm
  14,8 x 21,0 cm 
  15,5 x 22,0 cm Standard-
  17,0 x 22,0 cm formater
  17,0 x 17,0 cm
  21,0 x 15,0 cm bredformat
  
  19,0 x 27,0 cm Stor-
  21,0 x 21,0 cm formater

  21,0 x 29,7 cm  Maxiformat

Hæfte

  14,8 x 21,0 cm (A5-format)
  21,0 x 29,7 cm (A4-format)

Hvilken papirtype?

 Hvid 90 g Cremehvid 90 g
 Fotobrillant 200 g 
 (kun Premiumtryk)

Antal sider i alt? 
(Skal kunne divideres med fire)

Farvesidernes placering i bogblokken? 

Antal farvesider i bogblokken?

(f.eks. side 8; 29-32; 47. det er det faktiske sidetal, der er bindende,
og ikke den trykte sidenummerering.)

B
o

D
 c

O
m

fO
r

t

Dine data som kontraktpart for BoD

1899,00 kr.

Oplysninger om indbindingstyper

standardtryk 
Godt trykresultat til en god pris

premiumtryk
Lysende farver
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Er forfatternavnet et pseudonym?

med bod-ISbN: uden ISbN:

Ja Nej

Titel

Undertitel

Forfatternavn/
Forlag

du bedes indsende en kort beskrivelse af bogens indhold (bagsidetekst) i digital form (word-fil, ingen PdF-fil), maks.
200 ord løbende tekst. den bruges af online-boghandlere (fx SAXO.com) som reklamerende beskrivelse af titlen på
internettet.

ObS! Et ISbN er absolut nødvendigt, hvis titlen skal distribueres via boghandlen. 

isBn (13-cifret):

Sted, dato: 

Manuskriptet (bogblokken) er gemt i PostScript-, word- eller PdF-format og leveret som én fil.
Omslaget er gemt med en opløsning på mindst 300 dpi som PdF-, PostScript- eller TIF-fil.
Alle illustrationer og skrifttyper (fonte) er integreret i bogblok- og omslagsfilen.

Alle dokumenter og datamedier er entydigt forsynet med forfatternavn og titel. 

Forfatterkontrakten er vedlagt i underskrevet stand.

Forfatterens underskrift:

Juridisk bemærkning:
denne ordre indeholder mastering og udarbejdelse af et eksemplar til gennemsyn. dette bedes du godkende ved at
indgå denne bogkontrakt, såfremt du anerkender dette som en kontraktmæssig ydelse. Korrekturer før godkendelse kan
resultere i nye mastering-omkostninger. Ændringer efter godkendelse gælder som nyt oplag og kræver indgåelse af en
ny bogkontrakt. For denne bod-ordre gælder bestemmelserne i forfatterkontrakten.

På bagsiden af omslaget er der et mærke til den stregkode, der skal indsættes af bod.

Manuskriptet … er vedlagt. er modtaget af bod. sendes med posten. sendes på e-mail.

særlige ønsker

Bogen (katalogiseringsinformationer)

tjekliste og underskrift

B
o

D
 c

O
m

fO
r

t
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1.
KOnTR AKTEnS GEnSTAnD
  1.1 Kontraktens genstand er BoDs anvendelse af forfat-

terens værker (i det efterfølgende: ”BoD-titler”), sær-
lig i form af fremstilling og salg af trykte eksempla-
rer (i det efterfølgende: ”Trykte værker”) samt salg 
og tilrådighedsstillelse af BoD-titler i elektronisk 
form, f.eks. som e-bog (i det efterfølgende: ”Elektro-
niske udgivelser”), særligt til individuelt download 
på internettet gennem BoDs eller BoDs handelspart-
neres tilrådighedsstillelse. Elektroniske Udgivelser 
kan ligeledes omfatte multimedieværker og lydbøger.

2.
FORFATTERKOnTR AKTEnS 
 GYLDIGHEDSOMR å DE 
(  UGYLDIGGØR ELSE AF TIDLIGER E 
FORFATTERKOnTR AKTER)
  2.1 Denne kontrakt (i det efterfølgende: ”Forfatterkon-

trakt”) gælder som rammeaftale for alle fremtidige 
enkeltkontrakter vedrørende enkelte BoD-titler ind-
gået mellem forfatteren og BoD (i det efterfølgende: 
”Bogkontrakter”).

  2.2 Hvis forfatteren og BoD tidligere har indgået en for-
fatterkontrakt eller rammeaftale (i det efterfølgende: 

”Tidligere forfatterkontrakt”), træder nærværende 
forfatterkontrakt for fremtiden i stedet for den tidli-
gere forfatterkontrakt. Parternes krav på betaling i 
henhold til den tidligere forfatterkontrakt bortfalder 
dog ikke.

 2.3 Forfatterkontrakten finder ligeledes anvendelse på 
eksisterende bogkontrakter hhv. eksisterende BoD-
titler. Såfremt nærværende forfatterkontrakt afviger 
fra bestemmelserne i eksisterende bogkontrakter, har 
betingelserne i denne forfatterkontrakt for fremtiden 
forrang for alle eksisterende og tidligere kontrakter.

3.
MAnUSKRIPTAFLEVERInG
 Forfatteren er forpligtet til for egen regning at af le-

vere et trykklart manuskript (inklusive opsætning og 
korrektur) ved ”upload” (upload i BoD-databasen via 
internettet), medmindre andet er aftalt (særlig inden 
for rammerne af anmodning om yderligere tjenester 
hos BoD).

4 .
FORFATTER EnS OVER DR AGELSE AF 
R ETTIGHEDER
  4.1 Forfatteren  overdrager  de  ubegrænsede  geografis-

ke  og  indholdsmæssige rettigheder i forbindelse 
med alle kendte udnyttelsesformer til BoD med hen-
blik på anvendelsen af BoD-titler for den pågældende 
bogkontrakts løbetid. Rettighedsoverdragelsen om 
fatter udnyttelse af brugsretten på BoDs eget forlag 
og betalt eller ubetalt videregivelse af de tilsvarende 
rettigheder (også delvist) og omfatter navnlig 
nedenstående eksklusive rettigheder:

   a) bogretten, dvs. retten til at fremstille trykte eksemp-
larer af BoD-titlerne, særlig på individuel anmod-
ning gennem enkeltbestillinger (”print-on-demand”), 
inklusive forfatterens enkeltbestillinger,

   b) retten til elektronisk udnyttelse, dvs. retten til at 
stille BoD-titlerne eller dele heraf til rådighed på det 
ønskede tidspunkt og sted for en begrænset eller 
ubegrænset personkreds via digitale eller andre lag-
rings- og datatransmissionsteknikker af enhver art 
(f.eks. databaser, onlinetjenester på internettet, mo-
biltelefontjenester, abonnementtjenester osv.), inklu-
sive alle transmissionsprotokoller (f.eks. TCP / IP, 
http, wAP, HTML, UMTS osv.), med eller uden 
(mellem-) lagring, således at BoD-titlerne individuelt 
kan hentes og modtages med henblik på anvendelse 

FORFATTERKOnTRAKT
MELLEM 
BOOKS On DEMAnD GMBH, 
In DE TARPEn 42, 
22848 nORDERSTEDT 

– I DET EFTERFØLGEnDE BEnÆVnT ”BOD” –
OG

nAVn

GADE

POSTnUMMER, BY, LAnD

– I DET EFTERFØLGEnDE BEnÆVnT 
”FORFATTER” – 
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via onlineshops som download af e-bøger eller som 
stream (retten til offentlig tilrådighedsstillelse).

 Dette omfatter fremstilling, mangfoldiggørelse og 
distribution af billed- / lydbærere, hvor BoD-titlerne 
er lagret, og som kun muliggør visning efter frem-
sendelse af yderligere datainformationer (nøgler). 
Retten til elektronisk udnyttelse omfatter derudover 
retten til at lagre, digitalisere og indtaste BoD-tit-
lerne i elektroniske databaser og datanet inden for 
rammerne af onlinetjenester osv. med henblik på den 
offentlige tilrådighedsstillelse på disse tjenester.

 Indeholdt er også retten til at forandre og bearbejde 
BoD-titlerne med henblik på oven-stående, såfremt 
dette er teknisk nødvendigt. BoD har ret til at in-
dsætte tekniske beskyttelses-mekanismer til ad-
gangs- og brugskontrol (f.eks. digital rights manage-
ment, signaturer, kopi-beskyttelse, vandmærker, 
kodningsteknologi osv.) eller at lade disse indsætte i 
forbindelse med den brug af BoD-titlerne, der er til-
ladt i henhold til nærværende forfatterkontrakt,

   c) retten til mangfoldiggørelse og distribution, dvs. at 
lagre, mangfoldiggøre  og  distribuere BoD-titlerne i 
de udnyttelsesformer, der er tilladt i henhold til den-
ne forfatterkontrakt,

   d) retten til bearbejdning, dvs. retten til at forkorte, be-
arbejde eller på anden vis ændre BoD-titlerne i 
overensstemmelse med den ufravigelige regel om 
droit moral (ideelle rettigheder) i ophavsretslovens  
§ 3, f.eks. til fremstilling af ”abstracts” (korte sammen-
fatninger og beskrivelser) og fremstilling af ”enhan-
ced e-bøger” (e-bøger med multimedie-elementer og 
interaktive elementer). Retten til bearbejdning omfat-
ter retten til at ændre BoD-titlerne til fremstilling af 
elektroniske manuskripter (”Trykmaster”) og elektro-
niske forlæg til elektroniske udgivelser (særlig som 
e-bog), såfremt dette af tekniske årsager er nødven-
digt, særlig tilpasning af BoD-titlernes formatering 
og layout til de elektroniske og andre læsesystemer 
samt at forenkle, bearbejde eller erstatte elementer i 
BoD-titlerne (f.eks. specialtegn, billeder osv.),

 BoD har ret til tilføje såkaldte metadata på BoD-tit-
lerne med henblik på udnyttelsen i elektronisk form 
(særlig branchetypiske copyright-data, data vedrø-
rende titel og forfatter samt data vedrørende BoD 
som forlag og ISBn-nummeret) og at ændre givne 
metadata,

   e) database- og arkiveringsretten, dvs. retten til at op-
tage BoD-titlerne i BoD-databaserne og katalog-da-
tabaser hos boggrossister og bog-detailhandlere 
samt andre distributører i forfatterkontraktens gyl-
dighedsperiode samt retten til at optage trykmaste-
ren og forlæggene til elektronisk udgivelse i databa-

ser nødvendigt til brugen heraf,
   f ) præsentationsretten, dvs. retten til at præsentere 

BoD-titlerne så ofte som nødvendigt i ikke-scenere-
lateret form, herunder retten til at optage præsentati-
onen på billed-, lyd- eller andre databærere af enhver 
art og at anvende disse i de udnyttelsesformer, der er 
genstand for nærværende kontrakt, eksempelvis som 
lydbog,

   g) retten til trykning, dvs. retten til fuldstændigt eller 
delvist preprint og genoptryk af BoD-titlerne, inklu-
sive som fortsættelses- tryk, i periodiske (f.eks. aviser 
og tidsskrifter) og ikke-periodiske medier af enhver 
art, særlig på internettet, samt i samlinger af værker 
af f lere forfattere. Indeholdt er retten til brugen af 
BoD-titlerne til gratis læseprøver (”previews”),

   h) retten til udlejning og udlån, dvs. retten til en tids-
begrænset overdragelse af BoD-titlerne (f.eks. i form 
af et udlånsbibliotek),

    i) brugsretten til titlerne, dvs. retten til at anvende 
værktitlen på BoD-titlerne til betegnelse for BoD-
titlerne. Indeholdt er retten til at anvende værktitler-
ne i samme omfang som BoD-titlerne,

    j) markedsføringsretten, dvs. retten til at anvende 
BoD-titlerne samt forfatterens navn og de bibliogra-
fiske data til markedsføringsmæssige formål af enh-
ver art samt i markedsføring for BoD-titler og for 
BoD. Markedsføringsretten gælder også for afbild-
ninger af forfatteren og biografiske data vedrørende 
forfatteren, når og såfremt forfatteren har stillet dis-
se til rådighed for BoD eller har godkendt dette..

  4.2 BoD har ret til uden særlig tilladelse fra forfatterens 
side at give tredjeparter, navnlig onlineshopindehave-
re og andre handelspartnere i ind- og udland, under-
licens til førnævnte rettigheder (helt eller delvist). 
BoD har ret til af markedsføringsmæssige årsager at 
overdrage biografiske data og afbildninger af forfat-
teren også til handelspartnerne inden for det omfang, 
der er tilladt i henhold til nærværende kontrakt.

 4.3 Forfatteren afstår yderligere de lovmæssige beta-
lingskrav i henhold til § 11a. i ophavsretsloven til 
BoD, i det omfang BoD varetager disse krav via et 
forvaltningsselskab, som varetager forlæggeres og 
ophavsmænds rettigheder samlet (Ophavsretslovens  
§ 50). BoD accepterer afståelserne.

 4.4 Hvis Forfatteren i den enkelte bogkontrakt for en el-
ler f lere BoD-titler har valgt, at denne / disse BoD-
titel / -ler kun skal stå til rådighed med henblik på 
forfatterens egenbestilling (dvs. eksemplarer, som 
produceres for forfatteren efter anmodning fra forfat-
teren) og ikke i BoDs onlineshop, afgiver forfatteren 
som afvigelse fra punkt 4.1 til 4.3 kun de brugsret-
tigheder, som er nødvendige for egenbestillinger.
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 4.5 Såfremt forfatterens forlæg indeholder elementer 
(f.eks. tekst, specielle  skrifttyper, illustrationer og / 
eller fotografier), som  forfatteren ikke selv har 
skabt, og som forfatteren ikke har brugsretten over 
(”Tredjeparts-materiale”), er forfatteren forpligtet til 
for egen regning at indhente de evt. nødvendige tilla-
delser fra de pågældende ophavsmænd, således at 
BoD og / eller BoDs handelspartnere kan anvende 
dette tredjeparts-materiale inden for rammerne af 
nærværende kontrakt.

5.
BoDS YDELSER
  5.1 BoD fremstiller trykte værker af BoD-titlerne, navn-

lig på bestilling (print-on-demand), og stiller elekt-
roniske udgivelser af BoD-titlerne (f.eks. e-bøger) til 
rådighed. BoD samarbejder i forbindelse med salget 
med handelspartnere (grossister, onlineshops osv.). 
Derudover kan BoD-titlen tilbydes i BoDs egen on-
lineshop.

  5.2 Ved elektroniske udgivelser (særligt e-bøger) kan for-
materingen af BoD-titlen være påkrævet for det fil-
format, som den pågældende handelspartner ønsker. I 
dette tilfælde er BoD berettiget, men ikke forpligtet 
til, at udføre konverteringen af den pågældende BoD-
titel for egne omkostninger. En konvertering er ude-
lukket, hvis det af tekniske grunde ikke er muligt at 
konvertere en BoD-titel uden uforsvarligt store øko-
nomiske omkostninger.

 5.3 BoD garanterer, at en gemt trykmaster og elektro-
niske udgivelser (i påkommende tilfælde) kun anven-
des i henhold til denne forfatterkontrakt samt den 
pågældende bogkontrakt gældende for BoD-titlen. 
BoD har i forbindelse med salget af elektroniske ud-
givelser via handelspartnere ret til at stille en kopi af 
forlægget til rådighed til egen lagring med henblik 
på den elektroniske udgivelse.

 5.4 Såfremt forfatteren har modtaget et ISBn via BoD, 
sørger BoD på forfatterens vegne for at melde titlen 
til bogfortegnelsen på Dansk BiblioteksCenter. Æn-
dringer af titeloplysninger skal meddeles skriftligt 
til BoD. Såfremt forfatteren ikke giver meddelelse 
om ændringer, bliver titeloplysningerne overtaget 
uændret til efterfølgende udgivelser af Dansk Biblio-
teksCenter.

 5.5 Forfatteren kan afgive egenbestillinger af BoD-titler-
ne hos BoD. BoD er forpligtet til at behandle forfat-
terens egenbestillinger. Forsendelsen af egenbestil-
linger sker på forfatterens regning og ansvar.

 5.6 BoD stiller BoD-titlerne til rådighed for de salgska-
naler, der er forbundet kontraktmæssigt med BoD i 

ind- og udland. I forbindelse med trykte værker er 
salgskanalerne ofte boggrossister, som detailhandlere 
kan afgive bestillinger på bøger igennem. I forbindel-
se med elektroniske udgivelser drejer det sig om han-
delspartnere (som f.eks. onlineshops på internettet) 
og / eller boggrossister. Katalogiseringen af elektro-
niske udgivelser (særligt e-bøger) med henblik på 
salg kan nægtes helt eller af en eller f lere enkelte 
handelspartnere, hvis BoD eller enkelte handels-
partnere finder titlen uegnet til salg. Hvis den 
pågældende salgspartner har optaget BoD-titlen i sit 
sortiment, forpligter BoD sig over for forfatteren til 
at fremstille og udlevere BoD-titlen til den pågæl-
dende salgspartner, såfremt der foreligger en bestil-
ling (”handelsbestilling”). Forfatteren tager til efter-
retning, at indehaverne af salgskanalerne (grossister, 
onlineshops osv.) har ret til straks eller på et senere 
tidspunkt at afvise BoD-titlerne og / eller at stoppe 
salget af BoD-titlerne uden at skulle angive en be-
grundelse herfor. BoD udleverer kvartalsstatistikker 
til forfatteren om antallet af fremstillede eksemplarer 
pr. BoD-titel på basis af handelsbestillingerne og fo-
retager en kvartalsvis afregning for fremstillede og 
udleverede BoD-titler. Bestemmelserne i dette afsnit 
finder ikke anvendelse, hvis forfatteren for en eller 
f lere BoD-titler har valgt, at denne / disse BoD-titel 
/ -ler kun skal stilles til rådighed til forfatterens 
egenbestilling og ikke via BoDs egen onlineshop.

  5.7 Forfatteren har ikke krav på, at BoD-titlerne udbydes 
af bestemte handelspartnere. BoD tilbyder dog re-
gelmæssigt BoD-titlerne til alle salgskanaler, som er 
forbundet pr. kontrakt med BoD, såfremt det kan for-
ventes, at BoD-titlen kan optages af den pågældende 
salgspartner.

  5.8 BoD forbeholder sig retten til at afvise manuskripter 
uden at skulle angive en begrundelse herfor.

6.
FASTSÆTTELSE AF  
SLUTKU nDEPRISER nE
  6.1 I bogkontrakten for den pågældende BoD-titel fast-

sætter forfatteren selv den vejledende anbefalede 
salgspris (VSP) for de trykte værker af BoD-titlen el-
ler – såfremt det evt. er foreskrevet ifølge loven – 
den tilsvarende nationalt bindende butikspris inkl. 
den lovbestemte moms for salg i DKK. BoD fastsæt-
ter den vejledende anbefalede salgspris (VSP) eller – 
såfremt det evt. er foreskrevet ifølge loven – den tils-
varende nationalt bindende butikspris for salg i 
lande, hvor DKK ikke er det gældende betalingsmid-
del, baseret på den slutkundepris, der er fastsat af 
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forfatteren i DKK, under hensyntagen til det pågæl-
dende lands specielle forhold (omkostninger til tryk-
ning, forsendelse og logistik, afgifter osv.).

  6.2 Forfatteren kan blandt f lere forslag vælge en fast el-
ler vejledende pris til slutkunden for elektroniske ud-
givelser af BoD-titler (f.eks. e-bøger). BoD tager ved 
fastsættelsen af disse prisforslag (samt ved senere ri-
melige tilpasninger af prisen for slutkunden) særligt 
skøn i forfatterens fastsatte pris i DKK for trykte 
værker (pkt. 6.1) og den sædvanlige prisforskel på det 
pågældende marked mellem de sædvanligvis dyrere 
trykte værker af den samme titel samt i forfatterens 
interesse i et økonomisk udbytte af den elektroniske 
udgivelse. Hvis forfatteren ikke vælger nogle af pris-
forslagene, fastlægger BoD ved salg af den elektro-
niske udgivelse den højeste forslåede pris som slut-
kundepris.

 6.3 BoD og BoDs handelspartnere har ret til at give kø-
berne af de elektroniske udgivelser mulighed for gratis 
at foretage yderligere download (”re-download”) af 
elektroniske udgivelser fra kundens personlige biblio-
tek efter det første download (i givet fald flere yderli-
gere downloads). Betalingen for første download (i 
henhold til punkt 7.3) omfatter gratis re-downloads. 
Retten til at tilbyde re-downloads bortfalder ikke efter 
forfatterkontraktens eller bogkontraktens udløb.

 6.4 BoD fastsætter boghandlerrabatterne og betingelser-
ne for handelsbestillinger.

7.
FORFATTERFORTjEnESTE,  
BETALInG
  7.1 For salget af BoD-titler i trykt form samt for salget 

af BoD-titler i elektronisk form (særlig e-bøger) på 
baggrund af handelsbestillinger modtager forfatteren 
følgende betaling (”forfatterfortjeneste”):

 7.2 Forfatterfortjenesten for trykte værker er fastsat i 
bogkontrakten. Fortjenesten udregnes på basis af 
slutkundeprisen fratrukket den til enhver tid gælden-
de momssats (pt. 25 % i Danmark), produktions-om-
kostningerne i henhold til bogkontrakten og BoDs 
fastsatte boghandlerrabatter og betingelser.

 7.3 For elektroniske udgivelser modtager forfatteren den 
i bogkontrakten for den pågældende BoD-titel fast-
lagte forfatteravance pr. solgt eksemplar. Re-down-
loads er ikke genstand for en yderligere fortjeneste 
(se punkt 6.3).

  7.4 Forfatterfortjenesten udbetales på kvartalsbasis af 
BoD. Udbetalingen af forfatterfortjenesten sker in-
den den 30. dag efter afregningskvartalet som over-
førsel til forfatterens angivne bankkonto, såfremt 

forfatteren har givet BoD sine bankoplysninger. 
Beløb under 200 DKK forbliver på forfatterkontoen 
og udbetales først, når dette beløb overskrides i hen-
hold til ovenstående hhv. ved kontraktophør. Såfremt 
der inden for rammerne af BoDs samarbejde – særlig 
i forbindelse med salg af elektroniske udgivelser – 
med handelspartnere gælder afregningsbestemmel-
ser, som afviger fra ovenstående, afregner BoD ved 
det efterfølgende afregningstidspunkt efter afreg-
ning med handelspartneren med forfatteren i henhold 
til ovenstående.

 7.5 Udbetalingen af forfatterfortjenesten betyder, at alle 
forfatterens finansielle krav i henhold til nærværende 
kontraktforhold over for BoD er opfyldt, medmindre 
andet er aftalt. Forfatterens bindende lovmæssige 
krav forbliver uberørte.

 8.
FORFATTERBETALInG
  8.1 Forfatteren betaler BoD for data- og systemforvalt-

ningen i forbindelse med BoD-titler i henhold til de 
betingelser, der er fastsat i bogkontrakten (”gebyr for 
dataforvaltning”, hhv. ”årsgebyr”).

  8.2 Forfatteren betaler i henhold til bogkontrakten BoD 
for egenbestillinger.

 8.3 Såfremt forfatteren ikke meddeler ændringer af titel-
dataene til BoD i henhold til punkt 5.4 i nærværende 
kontrakt, er BoD berettiget til at fakturere de udgif-
ter, der er opstået i forbindelse med den for sene æn-
dring af titeldataene, til forfatteren.

      1  Oplysning vedrørende terminologien:
 En retshandel, som ligger til grund for vedgåelsen af brugsret-

tigheder til et e-bog-download, er en sui generis-retshandel, i gi-

vet tilfælde med køberetslig mulighed. Med henblik på den sprog-

lige forenkling anvendes der i denne forfatterkontrakt delvist 

køberetslig terminologi.

9.
BETALInGSBETInGELSER, 
EjEnDOMSFOR BEHOLD FOR  
EGEnBESTILLInGER
  9.1 Forfatteren skal betale regninger til BoD senest 14 

dage efter modtagelsen. Betales regningen ikke in-
den for ovennævnte frist, er forfatteren i mora. Fra 
det tidspunkt forfatteren kommer i mora, beregnes 
morarenter i henhold til den til enhver tid gældende 
rentelov, for tiden bestemmelsen i § 5.

 9.2 Leverancer på grundlag af egenbestillinger af  
trykte værker sker under ejendomsforbehold. Ved 
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 forfatterens videresalg af de leverede BoD-titler før 
betaling træder forfatterens krav over for aftageren i 
stedet for ejendomsretten til bogen, som forfatteren 
allerede hermed afstår til BoD i forbindelse med 
forudafståelsen. BoD accepterer denne afståelse.

  9.3 BoD har ret til at modregne egne krav, som fakture-
res forfatteren, med opståede forfatterfortjenester på 
kundekontoen, hvis forfatteren ikke udligner  den 
udstedte faktura trods forfaldstid.

  9.4 Forfatteren må kun modregne ubestridte eller rets-
kraftige krav mod BoDs krav.

10.
BESKAFFEnHEDSAFTALE FOR  
ELEKTROnISKE UDGIVELSER
 Der foreligger ikke en fejl ved den elektroniske udgi-

velse, såfremt BoD inden for rammerne af fremstil-
lingen af forlægget , fx ændring af manuskriptet til 
et format, der er egnet til elektronisk salg (fx 
EPUB), ændrer, erstatter eller bearbejder bestemte 
elementer i BoD-titlen (fx specialtegn, billeder osv.) 
på en måde, som er tilladt i henhold til nærværende 
kontrakt.

11.
LEVERInGSTID
 11.1 BoD forpligter sig til at levere bestillinger fra bog-

handlere inden for en rimelig leveringstid.
11.2 Leveringstiden for egenbestillinger aftales separat.
11.3 Leveringstiden forlænges med den tid, en forhin-

dring gennem force majeure varer. Dette omfatter 
strejker, lockout, forhindringer, som BoD ingen ind-
f lydelse har på, navnlig uforskyldt maskinsvigt, 
strøm- og vandsvigt.

12.
GARAnTI, AnSVAR
12.1 BoD er i forbindelse med opretholdelsen af rettig-he-

derne som nævnt i punkt 4.1 og punkt 4.5 anvist på 
forfatterens oplysninger. Forfatteren garanterer på 
objektiv vis og uafhængigt af skyldsspørgsmålet, at 
han / hun kan råde frit over de rettigheder, der er 
genstand for nærværende kontrakt, uafhængigt af 
tredjeparters rettigheder, og at han / hun erhverver 
alle tredjeparts-rettigheder til tredjepartsmateriale 
(punkt 4.5) i det nødvendige omfang inden overdra-
gelse af sit manuskript til BoD.

12.2 Forfatteren garanterer på objektiv vis, at han / hun i 
hhv. i forbindelse med BoD-titlerne

   a) ikke har misbrugt rettigheder der strider mod tredje-
mands ret, herunder at forfatteren ikke har overtaget 
indhold fra tredjemand (tekster, billeder, skrifttyper, 
logoer osv.) uden at have indhentet den nødvendige 
forhåndstilladelse fra den pågældende ophavsmand i 
det omfang, som er nødvendigt med henblik på opfyl-
delsen af nærværende kontrakt og den pågældende 
bogkontrakt,

   b) ikke fremsætter usande påstande,
   c) ikke fornærmer nogen personer eller udbreder infor-

mationer om personernes privat- og intimsfære,
   d) ikke udbreder indhold, som kan virke offentligt an-

stødeligt, indeholder politisk ekstremistiske holdnin-
ger og / eller er ulovlige.

12.3 I forholdet mellem forfatteren og BoD er forfatteren 
ansvarlig for det indhold, der bliver offentliggjort, 
og er alene ansvarlig for de følger, offentliggørelsen 
og / eller udnyttelse af BoD-titlerne måtte have. 
Punkt 13 forbliver uberørt.

12.4 Hvis forfatteren handler i strid med en af ovenståen-
de garantier og krænker BoD inden for rammerne af 
opfyldelsen af bestemmelserne i denne kontrakt og / 
eller den pågældende bogkontrakt, lovmæssige be-
stemmelser og / eller tredjepartsrettigheder (særlig 
ophavsretten, droit moral, titel- eller mærkerettighe-
der), skal forfatteren friholde BoD og de pågældende 
BoD-handelspartnere for alle tredjepartskrav, som 
tredjeparter vil kunne gøre gældende som følge af 
ovenstående. Endvidere skal forfatteren erstatte alle 
skader som følge heraf.

13.
ERSTATnInGSAnSVAR
13.1 BoD hæfter kun for skadeserstatning – uanset rets-

grundlaget –  ved fortsæt og grov uagtsomhed. Ved 
simpel uagtsomhed hæfter BoD kun

   a) for krænkelse af liv, legeme og helbred,
   b) skader i tilfælde af krænkelse af en væsentlig kon-

traktforpligtelse (en forpligtelse, som er nødvendig 
for den reglementerede opfyldelse af kontrakten, og 
som kontraktpartnere regner med og kan regne med 
bliver opfyldt). I dette tilfælde er BoDs ansvar dog 
begrænset til erstatningen af den forudsigelige, ty-
piske skade.

13.2 Ovenstående ansvarsbegrænsninger finder ikke an-
vendelse, hvis BoD har handlet svigagtigt eller har 
overtaget en garanti. Endvidere forbliver et ansvar i 
henhold til produktansvarsloven og det i retspraksis 
udviklede ansvar uberørt.

13.3 BoD skal heller ikke erstatte forgæves udgifter til 
forfatteren (i henhold til de gældende øvrige 
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forudsætninger for krav), der ligger ud over det om-
fang, der er fastsat i henhold til punkt 13.1.

14 .
KOnTR AKTInDGåELSE,  
KOnTR AKTVARIGHED,  
OPSIGELSE, KOnTR AKTOPHØR
14.1 Forfatterkontrakten gælder fra det øjeblik, den er un-

derskrevet af begge kontraktparter.
14.2 Kontrakten indgås for en ubegrænset gyldighed-spe-

riode. Kontraktperioden afhænger af varigheden af 
bogkontrakten mellem forfatter og BoD. Såfremt 
BoD og forfatteren indgår mere end én bogkontrakt 
inden for rammerne af nærværende forfatterkontrakt, 
udløber forfatterkontrakten automatisk ved udløbet 
af den længst gældende bogkontrakt.

14.3 Begge parter har ret til at opsige kontrakten øjeblik-
keligt som følge af væsentlig misligholdelse.

14.4 Der foreligger en væsentlig misligholdelse som kan 
berettige BoDs opsigelse af kontrakten, hvis forfatte-
ren inden for rammerne af nærværende forfatterkon-
trakt offentliggør indhold, der kan virke offentligt 
anstødeligt, der repræsenterer politisk ekstremistiske 
holdninger, forulemper personer eller strider mod 
lovgivningen. Opsigelsen gælder den pågældende 
bogkontrakt, medmindre BoD i forbindelse med opsi-
gelsen udtrykkeligt erklærer, at opsigelsen gælder 
for nærværende forfatterkontrakt og alle bogkon-
trakterne.

14.5 Opsigelse skal ske skriftligt.
14.6 Bogkontrakter kan kun opsiges eller ophæves som 

helhed og ikke kun vedrørende enkelte udnyttelses-
former (eksempelvis kun trykte værker eller kun 
elektroniske udgivelser).

14.7 De enkelte bogkontrakters løbetid er fastsat i den 
pågældende bogkontrakt. Såfremt en eksisterende 
bogkontrakt suppleres eller ændres i forbindelse med 
indgåelse af nærværende forfatterkontrakt, ændres 
bogkontraktens løbetid ikke. Den pågældende bog-
kontrakt finder således anvendelse i den supplerede 
hhv. ændrede form indtil udløbet af den aftalte gyl-
dighedsperiode. Såfremt forfatteren vil afslutte enkel-
te eller alle bogkontrakter før tid, er dette muligt 
ved at betale et i bogkontrakten fastlagt gebyr (kon-
traktophævelse).

14.8 Ved denne forfatterkontrakts ophør slettes trykmas-
ter og forlæg til elektronisk udgivelse, såfremt så-
danne foreligger, hurtigst muligt i BoDs systemer, 
dog senest inden for to måneder efter kontraktophør. 
Dog har BoD og BoDs handelspartnere ret til også 
efter kontrakt-ophør at beholde forlæggene, såfremt 

dette er nødvendigt med henblik på kundeservice, f.
eks. til re-downloads (se punkt 6.3). Der gælder in-
gen ret til udlevering af BoDs trykmaster eller en 
kopi af forlægget til elektronisk udgivelse..

15.
GEnK ALDELSESR ET
 BoD gør forfatteren opmærksom på, at han / hun ik-

ke har ret til at genkalde denne forfatterkontrakt 
samt de i forbindelse hermed indgåede bogkontrak-
ter, fordi der ikke er tale om en forretning med fjern-
salg, hhv. det ved BoD-titlerne drejer sig om produk-
ter, som fremstilles individuelt efter forfatterens 
ønsker.

16.
ØVRIGE BESTEMMELSER
16.1 BoD har ret til at ændre bestemmelserne i nærvæ-

rende forfatterkontrakt, såfremt den omfattende ud-
nyttelse af BoD-titlerne nødvendiggør dette, og så 
længe forfatterens økonomiske og ophavsretlige inte-
resser beskyttes. I dette tilfælde skal BoD meddele 
forfatteren denne ændring mindst seks (6) uger forud 
under forevisning af den nye udgave. Forfatteren har 
ret til at opsige forfatterkontrakten inden for fire (4) 
uger fra modtagelse af den nye udgave med virkning 
fra tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringen, 
såfremt han / hun ikke accepterer ændringen (særlig 
ret til opsigelse). Denne opsigelse omfatter alle bog-
kontrakter. Hvis forfatteren ikke opsiger kontrakten, 
træder den nye udgave i kraft på det tidspunkt, der 
er oplyst i overensstemmelse med fristen.

16.2 Ændringer af eller tillæg til denne forfatterkontrakt 
skal foreligge skriftligt (inklusive pr. e-mail og on-
line-formular). Dette gælder også for biaftaler og for 
en ændring af den skriftlige klausul selv.

16.3 BoD har ret til at inddrage underleverandører i for-
bindelse med tjenesterne og at overdrage rettighe-
derne og forpligtelserne i henhold til denne aftale 
(inklusive rettighederne i henhold til punkt 4.1) til de 
tilknyttede virksomheder i overensstemmelse med §§ 
6 og 7 i den danske selskabslov.

16.4 Forfatteren må kun afstå krav i henhold til nærvæ-
rende forfatterkontrakt eller fremtidige krav til BoD, 
såfremt BoD har forhåndsgodkendt dette skriftligt.

16.5 Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark 
under udelukkelse af Fns konvention om internatio-
nale løsørekøb, CISG. Såfremt forfatteren er erh-
vervs-drivende er rette værneting Københavns 
 Byret.
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16.6 Såfremt en bestemmelse i denne forfatterkontrakt er 
eller bliver ugyldig hhv. indeholder huller, påvirker 
det ikke gyldigheden af forfatterkontraktens bestem-
melser som helhed. Parterne bestræber sig på at er-
statte den pågældende bestemmelse med en gyldig 
bestemmelse, der kommer så tæt på den økonomiske 
målsætning og den juridiske mening i den oprindeli-
ge bestemmelse som muligt.

norderstedt,

Dato BoD

Underskrift BoD

Sted, dato forfatter

Underskrift forfatter
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