BOGKONTRAKT
IMELLEM
BOOKS ON DEMAND GMBH
IN DE TARPEN 42
D-22848 NORDERSTEDT
– I DET EFTERFØLGENDE KALDET BOD – OG
XXXX XXXX
Navn

)

XXXX XXXX
Adresse

)

XXXX/XXXX
Postnummer/by

)

4.

XXXX

– I DET FØLGENDE KALDET KONTRAKTPARTNER –
INDGÅS FØLGENDE SUPPLERENDE AFTALER TIL
FORFATTERKONTRAKTEN ELLER RAMMEAFTALEN
AF XXXX:

5.
5.1
5.2

Dit BoD-nr. er: «BOD_NR»
1.

BUTIKSPRIS, BOGHANDLERRABAT
Den titelbundne butikspris, som er fastlagt af kontraktpartner-en, til det danske og tyske marked andrager inklusive den på tidspunktet gældende momssats

BRUGSRETTIGHEDER
Kontraktpartneren overdrager de i «XXXX» eller rammeaftalen nærmere betegnede rettigheder til den følgende titel til BoD (i det følgende kaldet ”BoD-titel”):
BoD-nr.: XXXX
Titel:
XXXX
Forfatter: XXXX
ISBN:
XXXX

INFORMATIONER OM TRYKFORLÆGGET
Format:
XXXX
Samlet sideantal:
XXXX
Papir
XXXX
Omslag:
XXXX
XXXX
XXXX
2.5 Antal farvesider i
bogblokken:
XXXX

5.3

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

5.4

XXXX
2.6 Bogformat og udstyr kan afvige fra de ovennævnte rammedata ved en produktion på udenlandske markeder eller
til udenlandske markeder som følge af konverteringen af
dataene til de formater, som er almindelige på de udenlandske bogmarkeder (såkaldte udlandseksemplarer).
3. OMKOSTNINGER
3.1 Oprettelsesgebyr: XX kr. inklusive den til enhver tid
gældende momssats.
3.2 Kontraktpartneren debiteres som følger ved bestilling af
minioplag til eget brug og salg:
XXXX ekspl.:
per ekspl. XXXX
3.3 Fragtomkostninger beregnes særskilt. Udgifterne svarer
til omfanget af leveringen inklusive den til enhver tid
gældende momssats.
3.4 Fremstilling og salg af bestillinger til eget brug sker
udelukkende via BoD. Afvigende landsspecifikke formater kan ikke bestilles via BoD.

5.5

FORFATTERAVANCE FOR TRYKTE
UDGIVELSER OG FOR ELEKTRONISKE
UDGIVELSER
Ved handelsbestillinger modtager kontraktpartneren en
forfatteravance på: XX kr. ekskl. den til enhver tid gældende momssats pr. eksemplar.
Ved handelsbestillinger til markeder, hvor Danske kroner ikke er det gældende betalingsmiddel, modtager kontraktpartneren en fast avance i det pågældende lands valuta (i det følgende kaldet udlandsavance). Den pågældende udlandsavance fastlægges varigt, når titlen kommer på markedet, ved at avancen iht. pkt. 5.1 omregnes
til det pågældende lands valuta efter den gældende ECBreferencekurs.
Ved salg af elektroniske udgivelser af den under pkt. 1
omtalte BoD-titel modtager kontraktpartneren en forfatteravance på «XX» % af nettoprovenuet fra BoD-titlens
evaluering foretaget af BoD (specielt af salg og distribution). Nettoprovenu i medfør af foranstående sætning er
de indtægter, som BoD faktisk modtager fra evalueringen af BoD-titlerne med fradrag af hhv. omsætnings- og
salgsafgifter. For e-bøger, som kan lejes, udlånes eller på
anden vis er overdraget for en tidslig begrænset periode,
er højden af provenuet, som BoD får for nyttiggørelsen
af e-bøgerne fra distributionspartnere (eksempelvis Udlånsportaler), rettet efter den aftale mellem BoD og sine
distributionspartnere (denne kan variere alt efter distributionspartner og distributionskanal).
Honoraret og det eventuelle udlandshonorar udbetales i
DKK ved slutningen af hvert kvartal (udlandshonorarer
afregnes først i EUR til ECB EUR-referencekursen, og
der tages hensyn til den tilsvarende EUR-referencekurs
fra ECB på skæringsdagen for afregningen) og forfalder
til betaling i den måned, som følger efter kvartalets slutning. I øvrigt henvises til de i forfatterkontrakten eller
rammeaftalen beskrevne afregningsmodaliteter.
Udbetalingen af fortjenesten gælder som forudbetaling
og modregnes evt. remission af handelsbestillingerne ved
den efterfølgende afregning af fortjeneste eller slutafregning.

6. KONTRAKTPERIODE OG OPSIGELSE
6.1 Denne bogkontrakt gælder fra det øjeblik, den er underskrevet af begge kontraktparter og gælder i en periode
på 1 år (kontraktperiode).
6.2 Kontraktperioden forlænges automatisk med 1 år, hvis
aftalen ikke er blevet opsagt af én af kontraktpartnere
med et varsel på tre måneder inden udløbet af kontraktperioden.

6.3 Begge parter har ret til at opsige kontrakten af vægtige
årsager.
6.4 Bogkontrakter kan kun indgås eller opsiges samlet og
ikke for enkelte udgivelsesformer separat (eksempelvis
udelukkende trykt værk eller udelukkende elektronisk
udgave).
6.5 BoD forbeholder sig retten til øjeblikkelig opsigelse af
kontrakten, såfremt der offentliggøres indhold, der kan
virke offentligt anstødeligt, der repræsenterer politisk
ekstremis-tiske holdninger, forulemper personer eller
strider mod international lovgivning (ekstraordinær opsigelse).
6.6 BoD tilbyder kontraktpartneren at opsige denne bogkontrakt, før udløbet af den i punkt 6.1 nævnte kontraktperiode mod betaling af et opsigelsesgebyr på «XXXX»
inklusive den til enhver tid gældende momssats (kontraktophævelse).
7. PRISJUSTERINGER
7.1 I tilfælde af, at markedsprisen for papir ændres med mere
end 10 %, har BoD ret til at foretage en tilpasning af de i
nærværende bogkontrakt aftalte nettopriser med 2 %.
Prisændringer skal dokumenteres (kilde EUWID).
7.2 BoD er berettiget til ensidigt at ændre forfatteravancen
for elektroniske udgivelser (pkt. 5.3) i fremtiden. BoD giver kontraktpartneren meddelelse i skriftlig form om ændringer inden seks uger før ikrafttræden. Kontraktpartneren kan gøre indsigelse mod ændringen af forfatteravancen inden fire uger før ikrafttræden. Hvis kontraktpartneren gør indsigelse inden for ovenstående frist, er
BoD berettiget til at opsige bogkontrakten for denne
BoD-titel på det tidspunkt, hvor ændringen af avancen
træder i kraft eller indstille salget af BoD-titlen som
elektronisk udgave på det tidspunkt, hvor ændringen af
avancen træder i kraft.
7.3 I tilfælde af at momssatsen ændres, tilpasses slutpriserne
tilsvarende.
8.

GENKALDELSESRET
BoD gør kontraktpartneren opmærksom på, at kontraktpartneren ikke er berettiget til at annullere nærværende
bogkontrakt og den på grundlag af bogkontrakten indgåede forfatter-, forlags- hhv. rammeaftale, idet der ikke
er tale om fjernsalg og idet BoD-titlerne udgør produkter, som fremstilles individuelt efter kontraktpartnerens
ønsker.

9.

ØVRIGE BESTEMMELSER
Såfremt der ikke er aftalt andet, gælder endvidere den
mellem kontraktpartneren og BoD indgåede forfatterkontrakt eller rammeaftale.

BoD anbefaler at benytte følgende muligheder for at opnå
de bedst mulige salgsbetingelser (sæt kryds):
O

Jeg bestiller internationalt salg for ovenstående titel til
en pris på XX kr. Dermed kan min bog ikke alene fås på
det danske marked, men også i det engelsksprogede område (USA, Canada, Storbritannien og Australien). Bogens format og udstyr tilpasses automatisk de pågældende markedsstandarder. Der kan derfor forekomme afvigelser, fx med hensyn til bogens størrelse, i forhold til

udformningen af din titel på det nationale marked. Farvesider i bogblokken trykkes i sort/hvid. Bogomslaget
forbliver derimod i farver.
O

Jeg ønsker at benytte den for mig gratis mulighed for ebogsudlån for at nå du til nye læsere og dermed profitere
af yderligere indtægter.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af den gratis konvertering af din trykte titel til e-bogsformatet, bedes du sætte
kryds her:
O

Jeg ønsker ikke, at titlen udkommer i en elektronisk version. I dette tilfælde gælder paragrafferne 5.3 og 7.2 i
denne kontrakt ikke. Derudover forbliver den i paragraf
4.1 b. i forfatterkontrakten vedtagne ret til elektronisk
udnyttelse af titlen i modsætning til beskrevet i bestemmelserne i forfatterkontrakten hos kontraktpartneren.

Med underskrivelsen af denne bogkontrakt får BoD tilladelse til at frigive den her omtalte bog til tryk.
Norderstedt,
Sted, dato, underskrift

(BoD)

(kunde)
Sted, dato, underskrift

DINE KUNDEOPLYSNINGER
Hvis du har ændringer til dine kundeoplysninger hos os, kan du sende os dem på nedenstående formular sammen med den underskrevne bogkontrakt:
Books on Demand GmbH
Østergade 1, 2. sal
1100 København K
Danmark

Kundenummer:
BoD-nummer:

Kontaktoplysninger

Ændringer:

Firma
Navn
Gade
By
Telefon
E-Mail

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Bankoplysninger
Kontoindehaver
Pengeinstitut
IBAN*
BIC/Swift*

Ændringer:
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

* Oplysninger om din kontos internationale kontonr. (IBAN) samt din banks internationale registreringsnummer (SWIFT) er
nødvendige for at din avance kan overføres automatisk til din konto.
Oplysninger om moms for forlag og andre virksomheder


Jeg/vi er en virksomhed.

CVR- eller SE-nummer:
(nuværende «UID»)

