


Forlagsaftale
imellem

Books on Demand GmbH
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
– i det følgende kaldet BoD –
og

Forlag
Navn
Adresse
Postnummer/by
– i det følgende kaldet forlag –

indgås følgende kontrakt:

1.

GYLDIGHEDSOMRÅDE
De rettigheder og pligter, der er fastlagt i denne forlagskontrakt, gælder for alle efterfølgende bogkontrakter
mellem forlag og BoD, medmindre andet er aftalt. Værker fra forlaget, der indgås en bogkontrakt om, betegnes
i det følgende som BoD-titler.

2.

BRUGS- OG DISTRIBUTIONSRETTIGHEDER

2.1

Forlaget erklærer hermed at være i besiddelse af nedenstående rettigheder og overgiver hermed alle
rettigheder, der kræves til fremstilling og geografisk ubegrænset salg af BoD-titlerne, eksklusivt til BoD,
herunder primært:
a) Retten til mangfoldiggørelse, markedsføring og distribution af BoD-titlerne som trykte værker
b) Retten til registrering, lagring og overførsel af BoD-titlerne til maskinlæsbar form, især elektronisk
c) Retten til bearbejdning til et elektronisk manuskript ("trykmaster")
d) Retten til at foretage en tilpasning til aktuelle og fremtidige læsesystemer
e) Retten til optagelse af BoD-titlerne i BoD-databaserne og i katalogdatabaser hos boggrossister og andre
distributorer i kontraktens gyldighedsperiode
f) Retten til distribution af tekstdele fra BoD-titler som læseprøver og til brug i forbindelse med
fuldtekstsøgninger (f.eks. Google Books eller Amazon Search Inside)
g) Videregivelse af rettighederne vedrørende (a) - (f) til BoDs samarbejdspartnere
I det omfang forlagets forlæg indeholder specielle skrifttyper, illustrationer og/eller fotos, som forlaget ikke
har brugsretten over, skal forlaget, inden kontrakten realiseres og for egen regning, indhente de evt.
nødvendige tilladelser fra ophavsmanden til, at BoD samt samarbejdspartnere kan anvende disse specielle
skrifttyper, illustrationer og/eller fotos.
BoD forbeholder sig retten til at afvise manuskripter uden at skulle angive en begrundelse herfor.

2.2

2.3
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2.4

Forlaget giver BoD ret til passende reklamepræsentation, både i forhold til reklame for bogen og for BoD.

3.

BoDS YDELSER

3.1

BoD forpligter sig over for forlaget til at udlevere BoD-titlen til boggrossister og øvrige boghandlere
(handelsbestillinger) samt til forlaget (egenbestilling) såvel som dropshipment-bestillinger, såfremt der
foreligger en bestilling.
BoD gemmer den elektroniske trykmaster i kontraktens løbetid og kun til de formål, der er nævnt i kontrakten.
BoD garanterer, at trykmasteren kun bruges til trykning af bøger i henhold til denne forlagskontrakt samt den
bogkontrakt, der indgås for den pågældende BoD-titel.

3.2

3.3
3.4

3.5

BoD udleverer kvartalsstatistikker til forlaget om antallet af fremstillede eksemplarer pr. BoD-titel på basis af
handelsbestillingerne og foretager en kvartalsvis afregning for fremstillede og udleverede BoD-titler.
Såfremt forlaget har modtaget et ISBN via BoD, sørger BoD på forlagets vegne for at melde titlen til Dansk
Bogfortegnelse. Ændringer af titeloplysninger skal meddeles skriftligt til BoD. Såfremt forlaget ikke giver
meddelelse om ændringer, bliver titeloplysningerne overtaget uændret til Dansk Bogfortegnelses efterfølgende
udgivelser.
Ved kontraktophør slettes trykmaster og de elektroniske udgivelser fra BoDs systemer hurtigst muligt, dog
senest efter to måneder. Der foreligger ingen ret til udgivelse af hverken den af BoD fremstillede trykmaster,
den elektroniske udgivelse eller kopier heraf.

4.

BUTIKSPRIS, BOGHANDLERRABATTER

4.1
4.2

I bogkontrakten fastlægger forlaget selv salgsprisen for sin bog inkl. gældende moms i DKK og Euro.
BoD fastlægger boghandlerrabatterne og betingelserne for handelsbestillinger.

5.

FORLAGSFORTJENESTE, BETALING

5.1

For salget af BoD-titler på baggrund af handelsbestillinger modtager forlaget hvert kvartal den fortjeneste af
BoD, der er fastlagt i bogkontrakten.
Forlagsfortjenesten beregnes for trykte værker ud fra den af forlaget fastlagte butikspris minus den til enhver
tid gældende momssats, produktionsomkostningerne samt de boghandlerrabatter og betingelser, der er fastlagt
af BoD.
Beløb under DKK 186,- forbliver på forlagskontoen og udbetales først, når dette beløb overskrides ved
udgangen af et kvartal eller senest ved kontraktophør.
Forlaget betaler BoD for data- og systemstyring af BoD-titler og/eller elektroniske udgivelser i henhold til de
betingelser, der er fastlagt i bogkontrakten.
Forlaget betaler for egenbestillinger i henhold til de betingelser, der er fastlagt herom i bogkontrakten.
Forsendelse af egenbestillinger sker på forlagets regning og ansvar.
Såfremt forlaget ikke meddeler ændringer af titeldataene til BoD iht. § 3 afsnit 4, er BoD berettiget til at
fakturere de udgifter, der er opstået i forbindelse med den for sene ændring af titeldataene, til forlaget.

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

6.

BETALINGSBETINGELSER, EJENDOMSFORBEHOLD TIL EGENBESTILLINGER

6.1

Regninger til forlaget skal betales senest 14 dage efter modtagelsen. Betales regningen ikke inden
forovennævnte frist, er forlaget i mora. Fra det tidspunkt forlaget kommer i mora, beregnes morarenter i
henhold til gældende lovgivning.
Leverancer på grundlag af egenbestillinger sker under ejendomsforbehold. Ved videresalg af de leverede BoDtitler før betaling træder forlagets krav over for aftageren i stedet for ejendomsretten til bogen; dette krav har
forlaget hermed allerede afstået til BoD som led i en anteciperet overdragelse.

6.2

7.

GARANTI

7.1

Såfremt ydelsen ikke svarer til det frigivne referenceeksemplar ("produktionsfejl"), er BoD forpligtet til efter
eget valg enten at udføre de nødvendige forbedringer eller foretage en omproduktion. Såfremt ydelsen heller
ikke lever op til kontrakten efter andet forsøg på udbedring, er forlaget berettiget til enten at kræve reduktion
i betalingen eller ophæve kontrakten.
Åbenlyse fejl og mangler i den leverede vare meddeles skriftligt inden for to uger; for skjulte fejl og mangler
er fristen 6 måneder.

7.2
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7.3

Andre rettigheder i forhold til garantien eksisterer ikke.

8.

LEVERINGSTID

8.1
BoD forpligter sig til at levere bestillinger fra boghandlere inden for en rimelig leveringstid.
8.2
Leveringstiden for egenbestillinger aftales individuelt.
8.3
I tilfælde af force majeure, strejker, lockout, forhindringer, som leverandøren ingen indflydelse har på, især
uforskyldt maskinstop, strøm- og vandsvigt, forlænges leveringstiden med den tid, forhindringen varer..

KONTRAKTPERIODE, OPSIGELSE
9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

Forlagskontrakten gælder fra det øjeblik, den er underskrevet af begge kontraktparter. Kontraktperioden
afhænger af varigheden af bogkontrakten mellem forlag og BoD. Såfremt BoD og forlaget indgår mere end én
bogkontrakt inden for rammerne af den foreliggende forlagskontrakt, udløber folagskontrakten ved udløbet af
den længst gældende bogkontrakt.
Begge parter har ret til at opsige kontrakten af vægtige årsager.
BoD forbeholder sig retten til øjeblikkelig opsigelse af kontrakten, såfremt der offentliggøres indhold, der kan
virke offentligt anstødeligt, der repræsenterer politisk ekstremistiske holdninger, forulemper personer eller
strider mod international lovgivning (ekstraordinær opsigelse).
Opsigelse skal ske skriftligt.
Såfremt forlaget vil afslutte enkelte eller alle bogkontrakter før tid, er dette muligt ved at betale et i
bogkontrakten fastlagt gebyr (kontraktophævelse).

10.

ANSVAR

10.1

Vedrørende eksisterende ophavsrettigheder iht. pkt. 2 er BoD anvist på forlagets oplysninger. Såfremt der ved
udførelsen af ordren handles i strid med rettigheder, især tredjemands ophavsrettigheder, på grund af
manglende oplysninger fra forlaget, er forlaget alene ansvarlig herfor. Forlaget skal efter første påkrav friholde
BoD og eventuelle samarbejdspartnere for krav fra tredjemand samt betale BoD for omkostninger i forbindelse
med sagsanlæg. Dette gælder også for ophavsretten til skrifttyper, illustrationer og fotos.
BoD er ikke ansvarlig for det offentliggjorte indhold og hæfter ikke for eventuelle konsekvenser af
offentliggørelse af lovstridigt indhold.
BoD samt BoDs samarbejdspartnere hæfter kun ved forsæt og grov uagtsomhed. Denne ansvarsfritagelse
gælder ikke ved overtrædelse af garantien eller en væsentlig kontraktforpligtelse samt ved overtrædelse af
produktansvarsloven. Ved overtrædelse af en væsentlig kontraktforpligtelse er ansvaret begrænset til den
typisk forudsigelige skade.
Ovenstående ansvarsfritagelse og ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke ved krænkelse af liv, legeme
eller helbred.

10.2
10.3

10.4

11.

ØVRIGE BESTEMMELSER

11.1

Såfremt en bestemmelse i denne kontrakt er eller bliver ugyldig eller indeholder huller, der ikke er reguleret af
lovgivningen, påvirker det ikke gyldigheden af kontraktens bestemmelser som helhed. Den pågældende
bestemmelse skal erstattes med en ny, gyldig bestemmelse, der kommer så tæt på den økonomiske målsætning
og den juridiske mening i den oprindelige bestemmelse som muligt.
I tilfælde af en uforudset udvikling er parterne enige om, at kontrakten skal fortolkes og om nødvendigt
suppleres under hensyntagen til erhvervsmæssig loyalitet.
Hamborg er rette værneting for alle krav i forbindelse med forlagskontrakten.
Ændringer af eller tillæg til denne kontrakt skal foreligge skriftligt.

11.2
11.3
11.4

Norderstedt,
Dato, underskrift

(BoD)

(forlag)
Sted, dato, underskrift
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