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I DET EFTERFØLGENDE BENÆVNT ”FORFATTER”. 

1. KONTRAKTENS GENSTAND 
1.1 Kontraktens genstand er BoDs anvendelse af forfatterens 

værker (i det efterfølgende: ”BoD-titler”), særlig i form af 
fremstilling og salg af trykte eksemplarer (i det efterføl-
gende: ”Trykte værker”) samt salg og tilrådighedsstillelse 
af BoD-titler i elektronisk form, f.eks. som e-bog (i det ef-
terfølgende: ”Elektroniske udgivelser”), særligt til indivi-
duelt download på internettet gennem BoD eller BoDs 
handelspartneres tilrådighedsstillelse. Elektroniske Udgi-
velser kan ligeledes omfatte multimedieværker og lydbø-
ger. 

2. FORFATTERKONTRAKTENS GYLDIGHEDS-OM-
RÅDE (UGYLDIGGØRELSE AF TIDLIGERE FOR-
FATTERKONTRAKTER) 

2.1 Denne kontrakt (i det efterfølgende: ”Forfatterkontrakt”) 
gælder som rammeaftale for alle fremtidige enkelt-kon-
trakter vedrørende enkelte BoD-titler indgået mellem 
forfatteren og BoD (i det efterfølgende: ”Bogkontrakter”). 

2.2 Hvis forfatteren og BoD tidligere har indgået en forfat-
ter-kontrakt eller rammeaftale (i det efterfølgende: ”Tidli-
gere forfatterkontrakt”), træder nærværende forfatterkon-
trakt for fremtiden i stedet for den tidligere forfatterkon-
trakt. Parternes krav på betaling i henhold til den tidli-
gere forfatterkontrakt bortfalder dog ikke. 

2.3 Forfatterkontrakten finder ligeledes anvendelse på eksi-
sterende bogkontrakter hhv. eksisterende BoD-titler. Så-
fremt nærværende forfatterkontrakt afviger fra bestem-
melserne 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 aflevere 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. FORFATTERENS OVERDRAGELSE AF RET-
TIGHEDER 

4.1 Forfatteren overdrager de ubegrænsede geografiske og 
indholdsmæssige rettigheder i forbindelse med alle 

kendte udnyttelsesformer til BoD med henblik på anven-
delsen af BoD-titler for den pågældende bogkontrakts lø-
betid. Rettighedsoverdragelsen omfatter udnyttelse af 
brugs-retten 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 eksemplarer 
af BoD-titlerne, særlig på individuel anmodning gennem 
enkeltbestillinger (”print-on-demand”), inklusive for-fat-
terens 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 per-
sonkreds via digitale eller andre lagrings- og datatrans-
missionsteknikker af enhver art (f.eks. databaser, online-
tjenester på internettet, mobiltelefontjenester, abonne-
menttjenester osv.), inklusive alle transmissions-protokol-
ler (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 an-
vendelse via onlineshops som download af e-bøger eller 
som stream (retten til offentlig tilrådighedsstillelse). 

 Dette omfatter fremstilling, mangfoldiggørelse og distri-
bution af billed- / lydbærere, hvor BoD-titlerne er lagret, 
og som kun muliggør visning efter fremsendelse af yderli-
gere datainformationer (nøgler). Retten til elektronisk 
udnyttelse omfatter derudover retten til at lagre, digitali-
sere og indtaste BoD-titlerne i elektroniske databaser og 
datanet inden for rammerne af onlinetjenester osv. med 
henblik på den offentlige tilrådighedsstillelse på disse tje-
nester. 

 Indeholdt er også retten til at forandre og bearbejde BoD-
titlerne med henblik på ovenstående, såfremt dette er tek-
nisk nødvendigt. BoD har ret til at indsætte tekniske be-
skyttelses-mekanismer til adgangs- og brugskontrol 
(f.eks. digital rights management, signaturer, kopibeskyt-
telse, vandmærker, kodningsteknologi osv.) eller at lade 
disse indsætte i forbindelse med den brug af BoD-titlerne, 
der er tilladt i henhold til nærværende forfatterkontrakt, 

c) retten til mangfoldiggørelse og distribution, dvs. at lagre, 
mangfoldiggøre og distribuere BoD-titlerne i de udnyt-
telsesformer, der er tilladt i henhold til denne forfatter-
kontrakt, 

d) retten til bearbejdning, dvs. retten til at forkorte, bear-
bejde eller på anden vis ændre BoD-titlerne i overens-
stemmelse med den ufravigelige regel om droit moral 
(ideelle rettigheder) i ophavsretslovens § 3, f.eks. til frem-
stilling af ”abstracts” (korte sammenfatninger og beskri-
velser) og fremstilling af ”enhanced e-bøger” (e-bøger 
med multimedie-elementer og interaktive elementer). 
Retten til bearbejdning omfatter retten til at ændre BoD-
titlerne til fremstilling af elektroniske manuskripter 
(”Trykmaster”) og elektroniske forlæg til elektroniske ud-
givelser (særlig som e-bog), såfremt dette af tekniske år-
sager er nødvendigt, særlig tilpasning af BoD-titlernes 
formatering og layout til de elektroniske og andre læsesy-
stemer samt at forenkle, bearbejde eller erstatte elemen-
ter i BoD-titlerne (f.eks. specialtegn, billeder osv.), BoD 
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har ret til at tilføje såkaldte metadata på BoD-titlerne 
med henblik på udnyttelsen i elektronisk form (særlig 
branchetypiske copyright-data, data vedrørende titel og 
forfatter samt data vedrørende BoD som forlag og ISB-
nummeret) og at ændre givne metadata, 

e) database- og arkiveringsretten, dvs. retten til at optage 
BoD-titlerne i BoD-databaserne og katalog-databaser hos 
boggrossister og bog-detailhandlere samt andre distribu-
tører i forfatterkontraktens gyldighedsperiode samt ret-
ten til at optage trykmasteren og forlæggene til elektro-
nisk udgivelse i databaser nødvendigt til brugen heraf, 

f) præsentationsretten, dvs. retten til at præsentere BoD-
titlerne så ofte som nødvendigt i ikke-scenerelateret form, 
herunder retten til at optage præsentationen på billed-, 
lyd- eller andre databærere af enhver art og at anvende 
disse i de udnyttelsesformer, der er genstand for nærvæ-
rende kontrakt, eksempelvis som lydbog, 

g) retten til trykning, dvs. retten til fuldstændigt eller del-
vist preprint og genoptryk af BoD-titlerne, inklusive som 
fortsættelsestryk, i periodiske (f.eks. aviser og tidsskrif-
ter) og ikke-periodiske medier af enhver art, særlig på in-
ternettet, samt i samlinger af værker af flere forfattere. 
Indeholdt er retten til brugen af BoD-titlerne til gratis 
læseprøver (”previews”) og til brug i forbindelse med 
fuldtekstsøgninger (f.eks. Google Books eller Amazon Se-
arch Inside), 

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

i) brugsretten til titlerne, dvs. retten til at anvende værktit-
len på BoD-titlerne til betegnelse for BoD-titlerne. Inde-
holdt er retten til at anvende værktitlerne i samme om-
fang som BoD-titlerne, 

j) markedsføringsretten, dvs. retten til at anvende BoD-tit-
lerne samt forfatterens navn og de bibliografiske data til 
markedsføringsmæssige formål af enhver art samt i mar-
kedsføring for BoD-titler og for BoD. Markeds-førings-
retten gælder også for afbildninger af forfatteren og bio-
grafiske data vedrørende forfatteren, når og såfremt for-
fatteren har stillet disse til rådighed for BoD eller har 
godkendt dette. 

4.2 BoD har ret til uden særlig tilladelse fra forfatterens side 
at give tredjeparter, navnlig onlineshopindehavere og an-
dre handelspartnere i ind- og udland, underlicens til før-
nævnte rettigheder (helt eller delvist). BoD har ret til af 
markedsføringsmæssige årsager at overdrage biografiske 
data og afbildninger af forfatteren også til handelspart-
nerne inden for det omfang, der er tilladt i henhold til 
nærværende kontrakt. 

4.3 Forfatteren afstår yderligere de lovmæssige betalingskrav 
i henhold til § 11a. i ophavsretsloven til BoD, i det om-
fang BoD varetager disse krav via et forvaltningsselskab, 
som varetager forlæggeres og ophavsmænds rettigheder 
samlet (Ophavsretslovens § 50). BoD accepterer afståel-
serne. 

4.4 Hvis forfatteren i den enkelte bogkontrakt for en eller 
flere BoD-titler har valgt, at denne BoD-titel/ disse BoD-
titler kun skal stå til rådighed med henblik på forfatterens 
egenbestilling (dvs. eksemplarer, som produceres for for-
fatteren efter anmodning fra forfatteren) og ikke i BoDs 
onlineshop, afgiver forfatteren som afvigelse fra punkt 4.1 
til 4.3 kun de brugsrettigheder, som er nødvendige for 
egenbestillinger. 

4.5 Såfremt forfatterens forlæg indeholder elementer (f.eks. 
tekst, specielle skrifttyper, illustrationer og / eller foto-
grafier), som forfatteren ikke selv har skabt, og som for-
fatteren ikke har brugsretten over (”Tredjeparts-materi-
ale”), er forfatteren forpligtet til for egen regning at ind-
hente de evt. nødvendige tilladelser fra de pågældende op-
havsmænd, således at BoD og / eller BoDs handels-part-
nere kan anvende dette tredjeparts-materiale inden for 
rammerne af nærværende kontrakt. 

5. BoDs YDELSER 
5.1 BoD fremstiller trykte værker af BoD-titlerne, navnlig på 

bestilling (print-on-demand), og stiller elektroniske udgi-
velser 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 onlineshop. 

5.2 Ved elektroniske udgivelser (særligt e-bøger) kan forma-
teringen af BoD-titlen være påkrævet for det filformat, 
som den pågældende handelspartner ønsker. I dette til-
fælde er BoD berettiget, men ikke forpligtet til, at udføre 
konverteringen af den pågældende BoD-titel for egne om-
kostninger. En konvertering er udelukket, hvis det af tek-
niske grunde ikke er muligt at konvertere en BoD-titel 
uden uforsvarligt store økonomiske omkostninger. 

5.3 BoD garanterer, at en gemt trykmaster og elektroniske 
udgivelser (i påkommende tilfælde) kun anvendes i hen-
hold til denne forfatterkontrakt samt den pågældende 
bogkontrakt gældende for BoD-titlen. BoD har i forbin-
delse med salget af elektroniske udgivelser via handels-
partnere ret til at stille en kopi af forlægget til rådighed 
til egen lagring med henblik på den elektroniske udgi-
velse. 

5.4 Såfremt forfatteren har modtaget et ISBN via BoD, sør-
ger BoD på forfatterens vegne for at melde titlen til bog-
fortegnelsen på Dansk Biblioteks Center. Ændringer af 
titeloplysninger skal meddeles skriftligt til BoD. Såfremt 
forfatteren ikke giver meddelelse om ændringer, bliver ti-
teloplysningerne overtaget uændret til efterfølgende ud-
givelser af Dansk Biblioteks Center. 

5.5 Forfatteren kan afgive egenbestillinger af BoD-titlerne 
hos BoD. BoD er forpligtet til at behandle forfatterens 
egenbestillinger. Forsendelsen af egenbestillinger sker på 
forfatterens regning og ansvar. 

5.6 BoD stiller BoD-titlerne til rådighed for de salgskanaler, 
der er forbundet kontraktmæssigt med BoD i ind- og ud-
land. I forbindelse med trykte værker er salgskanalerne 
ofte boggrossister, som detailhandlere kan afgive bestil-
linger på bøger igennem. I forbindelse med elektroniske 
udgivelser drejer det sig om handelspartnere (som f.eks. 
onlineshops på internettet) og / eller boggrossister. Kata-
logiseringen af elektroniske udgivelser med henblik på 
salg kan nægtes helt eller af en eller flere enkelte handels-
partnere, hvis BoD eller enkelte handelspartnere 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 pågældende 
salgspartner, såfremt der foreligger en bestilling (”han-
delsbestilling”). Forfatteren tager til efterretning, at inde-
haverne 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 
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uden at skulle angive en begrundelse herfor. BoD udleve-
rer kvartalsstatistikker til forfatteren om antallet af frem-
stillede eksemplarer pr. BoD-titel på basis af handelsbe-
stillingerne og foretager en kvartalsvis afregning for 
fremstillede og udleverede BoD-titler. Bestemmelserne i 
dette afsnit finder ikke anvendelse, hvis forfatteren for en 
eller flere BoD-titler har valgt, at denne BoD-titel / disse 
BoD-titler 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 regelmæs-
sigt BoD-titlerne til alle salgskanaler, som er forbundet 
pr. kontrakt med BoD, såfremt det kan forventes, 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 SLUTKUNDEPRISERNE 
6.1 I bogkontrakten for den pågældende BoD-titel fastsætter 

forfatteren selv den vejledende anbefalede salgspris (VSP) 
for de trykte værker af BoD-titlen eller – såfremt det evt. 
er foreskrevet ifølge loven – den tilsvarende nationalt 
bindende butikspris inkl. den lovbestemte moms for salg i 
DKK. BoD fastsætter den vejledende anbefalede salgspris 
(VSP) eller – såfremt det evt. er foreskrevet ifølge loven – 
den tilsvarende nationalt bindende butikspris for salg i 
lande, hvor DKK ikke er det gældende betalingsmiddel, 
baseret på den slutkundepris, der er fastsat af forfatteren i 
DKK, under hensyntagen til det pågældende lands speci-
elle forhold (omkostninger til trykning, forsendelse og lo-
gistik, afgifter osv.). 

6.2 Forfatteren kan blandt flere forslag vælge en fast eller 
vejledende pris til slutkunden for elektroniske udgivelser 
af BoD-titler (f.eks. e-bøger). BoD tager ved fastsættelsen 
af disse prisforslag (samt ved senere rimelige tilpasninger 
af prisen for slutkunden) særligt skøn i forfatterens fast-
satte pris i DKK for trykte værker (pkt. 6.1) og den sæd-
vanlige 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 prisforslagene, fastlægger BoD ved salg af den elektro-
niske udgivelse den højeste forslåede pris som slutkunde-
pris. 

6.3 BoD og BoDs handelspartnere har ret til at give køberne 
af de elektroniske udgivelser mulighed for gratis at fore-
tage yderligere download (”re-download”) af elektroniske 
udgivelser fra kundens personlige bibliotek efter det før-
ste download (i givet fald flere yderligere downloads). Be-
talingen for første download (i henhold til punkt 7.3) om-
fatter gratis re-downloads. Retten til at tilbyde re-down-
loads bortfalder ikke efter forfatterkontraktens eller bog-
kontraktens udløb. 

6.4 BoD fastsætter boghandlerrabatterne og betingelserne 
for handelsbestillinger. 

 

                                                           
1 Oplysning vedrørende terminologien: 

En retshandel, som ligger til grund for vedgåelsen af brugsrettigheder til et e-
bog-download, er en sui generis-retshandel, i givet tilfælde med køberetslig 

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 bag-
grund af handelsbestillinger modtager forfatteren føl-
gende betaling (”forfatterfortjeneste”): 

7.2 Forfatterfortjenesten for trykte værker er fastsat i bog-
kontrakten. Fortjenesten udregnes på basis af slutkunde-
prisen fratrukket den til enhver tid gældende momssats 
(pt. 25 % i Danmark), produktionsomkostningerne i hen-
hold til bogkontrakten og BoDs fastsatte boghandlerra-
batter og betingelser. 

7.3 For elektroniske udgivelser modtager forfatteren den i 
bogkontrakten for den pågældende BoD-titel fastlagte 
forfatteravance pr. solgt eksemplar. Re-downloads er ikke 
genstand for en yderligere fortjeneste (se punkt 6.3).1 

7.4 Forfatterfortjenesten udbetales på kvartalsbasis af BoD. 
Udbetalingen af forfatterfortjenesten sker inden den 30. 
dag efter afregningskvartalet som overførsel til forfatte-
rens angivne bankkonto, såfremt forfatteren har givet 
BoD sine bankoplysninger. Beløb under 200 DKK forbli-
ver på forfatterkontoen og udbetales først, når dette beløb 
overskrides i henhold til ovenstående hhv. ved kontrakt-
ophør. Såfremt der inden for rammerne af BoDs samar-
bejde – særlig i forbindelse med salg af elektroniske udgi-
velser – med handelspartnere gælder afregnings-bestem-
melser, som afviger fra ovenstående, afregner BoD ved 
det efterfølgende afregningstidspunkt efter afregning 
med handelspartneren med forfatteren i henhold til oven-
stående.  

7.5 Udbetalingen af forfatterfortjenesten betyder, at alle for-
fatterens finansielle krav i henhold til nærværende kon-
traktforhold 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 systemforvaltningen 

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

8.2 Forfatteren betaler i henhold til bogkontrakten BoD for 
egenbestillinger. 

8.3 Såfremt forfatteren ikke meddeler ændringer af titeldata-
ene til BoD i henhold til punkt 5.4 i nærværende kon-
trakt, er BoD berettiget til at fakturere de udgifter, der er 
opstået i forbindelse med den for sene ændring af titelda-
taene, til forfatteren. 

9. BETALINGSBETINGELSER, EJENDOMSFORBE-
HOLD FOR EGENBESTILLINGER 

9.1 Forfatteren skal betale regninger til BoD senest 14 dage 
efter modtagelsen. Betales regningen ikke inden for oven-
nævnte frist, er forfatteren i mora.  

 Fra det tidspunkt forfatteren kommer i mora, beregnes 
morarenter i henhold til den til enhver tid gældende ren-
telov, for tiden bestemmelsen i § 5. 

9.2 Leverancer på grundlag af egenbestillinger af trykte vær-
ker sker under ejendomsforbehold. Ved forfatterens vide-
resalg af de leverede BoD-titler før betaling træder forfat-
terens krav over for aftageren i stedet for ejendomsretten 

mulighed. Med henblik på den sproglige forenkling anvendes der i denne for-
fatterkontrakt delvist køberetslig terminologi. 
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til bogen, som forfatteren allerede hermed afstår til BoD i 
forbindelse med forudafståelsen. BoD accepterer denne af-
ståelse. 

9.3 BoD har ret til at modregne egne krav, som faktureres 
forfatteren, med opståede forfatterfortjenester på kunde-
kontoen, hvis forfatteren ikke udligner den udstedte fak-
tura trods forfaldstid. 

9.4 Forfatteren må kun modregne ubestridte eller retskraf-
tige krav mod BoDs krav. 

10. BESKAFFENHEDSAFTALE FOR ELEKTRONISKE 
UDGIVELSER 

 Der foreligger ikke en fejl ved den elektroniske udgivelse, 
såfremt BoD inden for rammerne af fremstillingen af for-
lægget, fx ændring af manuskriptet til et format, der er 
egnet til elektronisk salg (fx EPUB), ændrer, erstatter el-
ler bearbejder bestemte elementer i BoD-titlen (fx special-
tegn, 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 boghand-

lere inden for en rimelig leveringstid. 
11.2 Leveringstiden for egenbestillinger aftales separat. 
11.3 Leveringstiden forlænges med den tid, en forhindring 

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

12. GARANTI, ANSVAR 
12.1 BoD er i forbindelse med opretholdelsen af rettighederne 

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 
tredje-partsmateriale (punkt 4.5) i det nødvendige omfang 
inden overdragelse 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 ind-
hold fra tredjemand (tekster, billeder, skrifttyper, logoer 
osv.) uden at have indhentet den nødvendige forhåndstil-
ladelse fra den pågældende ophavsmand i det omfang, 
som er nødvendigt med henblik på opfyldelsen af nærvæ-
rende kontrakt og den pågældende bogkontrakt, 

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

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

ligt, indeholder politisk ekstremistiske holdninger og / 
eller er ulovlige. 

12.3 I forholdet mellem forfatteren og BoD er forfatteren an-
svarlig 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 ovenstående ga-
rantier og krænker BoD inden for rammerne af opfyldel-
sen af bestemmelserne i denne kontrakt og / eller den på-
gældende bogkontrakt, lovmæssige bestemmelser og / el-

ler tredjepartsrettigheder (særlig ophavsretten, droit mo-
ral, titel- eller mærkerettigheder), skal forfatteren friholde 
BoD og de pågældende BoD-handelspartnere for alle 
tredjepartskrav, som tredjeparter vil kunne gøre gæl-
dende som følge af ovenstående. Endvidere skal forfatte-
ren erstatte alle skader som følge heraf. 

13. ERSTATNINGSANSVAR 
13.1 BoD hæfter kun for skadeserstatning – uanset retsgrund-

laget –  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 kontrakt-

forpligtelse (en forpligtelse, som er nødvendig for den 
reglementerede opfyldelse af kontrakten, og som kon-
trakt-partnere regner med og kan regne med bliver op-
fyldt). I dette tilfælde er BoDs ansvar dog begrænset til 
erstatningen af den forudsigelige, typiske skade. 

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

13.3 BoD skal heller ikke erstatte forgæves udgifter til forfat-
teren (i henhold til de gældende øvrige forud-sætninger 
for krav), der ligger ud over det omfang, der er fastsat i 
henhold til punkt 13.1. 

14. KONTRAKTINDGÅELSE, KONTRAKTVARIGHED, 
OPSIGELSE, KONTRAKTOPHØR 

14.1 Forfatterkontrakten gælder fra det øjeblik, den er under-
skrevet af begge kontraktparter. 

14.2 Kontrakten indgås for en ubegrænset gyldighedsperiode. 
Kontraktperioden afhænger af varigheden af bogkon-
trakten mellem forfatter og BoD. Såfremt BoD og forfat-
teren indgår mere end én bogkontrakt inden for ram-
merne af nærværende forfatterkontrakt, udløber forfatter-
kontrakten automatisk ved udløbet af den længst gæl-
dende bogkontrakt. 

14.3 Begge parter har ret til at opsige kontrakten øjeblikkeligt 
som følge af væsentlig misligholdelse. 

14.4 Der foreligger en væsentlig misligholdelse som kan be-
rettige BoDs opsigelse af kontrakten, hvis forfatteren in-
den for rammerne af nærværende forfatterkontrakt of-
fentliggør indhold, der kan virke offentligt anstødeligt, 
der repræsenterer politisk ekstremistiske holdninger, for-
ulemper personer eller strider mod lovgivningen. Opsi-
gelsen gælder for den pågældende bogkontrakt, medmin-
dre BoD i forbindelse med opsigelsen udtrykkeligt erklæ-
rer, at opsigelsen gælder for nærværende forfatter-kon-
trakt og alle bogkontrakterne. 

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

og ikke kun vedrørende enkelte udnyttelsesformer (ek-
sempelvis kun trykte værker eller kun elektroniske udgi-
velser). 

14.7 De enkelte bogkontrakters løbetid er fastsat i den pågæl-
dende bogkontrakt. Såfremt en eksisterende bogkontrakt 
suppleres eller ændres i forbindelse med indgåelse af nær-
værende forfatterkontrakt, ændres bogkontraktens løbe-
tid ikke. Den pågældende bogkontrakt finder således an-
vendelse i den supplerede hhv. ændrede form indtil udlø-
bet af den aftalte gyldighedsperiode. Såfremt forfatteren 
vil afslutte enkelte eller alle bogkontrakter før tid, er 
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dette muligt ved at betale et i bogkontrakten fastlagt ge-
byr (kontraktophævelse). 

14.8 Ved denne forfatterkontrakts ophør slettes trykmaster og 
forlæg til elektronisk udgivelse, såfremt sådanne forelig-
ger, hurtigst muligt i BoDs systemer, dog senest inden 
for to måneder efter kontraktophør. Dog har BoD og 
BoDs handelspartnere ret til også efter kontraktophør at 
beholde forlæggene, såfremt dette er nødvendigt med 
henblik på kundeservice, f.eks. til re-downloads (se punkt 
6.3). Der gælder ingen ret til udlevering af BoDs trykma-
ster eller en kopi af forlægget til elektronisk udgivelse. 

15.  GENKALDELSESRET 
 BoD gør forfatteren opmærksom på, at han / hun ikke 

har ret til at genkalde denne forfatterkontrakt samt de i 
forbindelse hermed indgåede bogkontrakter, fordi der 
ikke er tale om en forretning med fjernsalg, hhv. det ved 
BoD-titlerne drejer sig om produkter, som fremstilles in-
dividuelt efter forfatterens ønsker. 

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

forfatterkontrakt, såfremt den omfattende udnyttelse af 
BoD-titlerne nødvendiggør dette, og så længe forfatte-
rens økonomiske og ophavsretlige interesser beskyttes. I 
dette tilfælde skal BoD meddele forfatteren denne æn-
dring mindst seks (6) uger forud under forevisning af den 
nye udgave. Forfatteren har ret til at opsige forfatterkon-
trakten 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 op-
lyst i overensstemmelse med fristen. 

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

16.3 BoD har ret til at inddrage underleverandører i forbin-
delse med tjenesterne og at overdrage rettighederne og 
forpligtelserne i henhold til denne aftale (inklusive ret-
tighederne i henhold til punkt 4.1) til de tilknyttede virk-
somheder i overensstemmelse med §§ 6 og 7 i den danske 
selskabslov. 

16.4 Forfatteren må kun afstå krav i henhold til nærværende 
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 internationale løsøre-
køb, CISG. Såfremt forfatteren er erhvervsdrivende er 
rette værneting Københavns Byret. 

16.6 Såfremt en bestemmelse i denne forfatterkontrakt er eller 
bliver ugyldig hhv. indeholder huller, påvirker det ikke 
gyldigheden af forfatterkontraktens bestemmelser som 
helhed. Parterne bestræber sig på at erstatte den pågæl-
dende bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kom-
mer så tæt på den økonomiske målsætning og den juridi-
ske mening i den oprindelige bestemmelse som muligt. 

 
 
Norderstedt, (BoD) 
Sted, dato, underskrift 
 
 
 (forfatter) 
Sted, dato, underskrift 


