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  E - B O G S A F T A L E [- Tillægsaftale til forlagsaftale af d. XXXX] 
 
Mellem: 

 

[Forfatterens navn og adresse] 

 

(”Forfatteren”) 

 

og 

 

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S  

Vognmagergade 11 

1148 København K 

 

(”Forlaget”) 

 

 

er dags dato truffet følgende aftale (”E-bogsaftalen”): 

 

 

 

 

 

2. juli 2015 

 

 

§ 1 Aftalens omfang  
 

Stk. 1 Forfatteren overdrager til Forlaget e-bogsrettighederne til Forfatterens værk med titlen: XXXX 

(”Værket”) som nærmere anført i stk. 2.  

 

 [ Værket er tidligere udgivet i følgende formater på følgende forlag: ] 

  

Stk. 2 Forlaget har eneret til på dansk at fremstille, mangfoldiggøre, udgive og sælge Værket eller dele 

deraf som e-bog (”E-bogen”). Udgivelse som E-bog betyder, at Værket udgives på et digitalt 

medium, hvis indhold kun kan tilegnes af slutbrugeren ved hjælp af digital teknologi. E-bogen 

kan fremstilles og udgives i flere tekniske formater, herunder med lyd, enten syntetisk tale eller 

indlæsning (beriget e-bog). E-bogen kan stilles til rådighed for slutbrugeren via alle platforme, 

herunder (i) via internettet, f.eks. til download og streaming, (ii) via apps (iii) via 

abonnementstjenester samt (iii) via bibliotekernes e-bogsservices.  

 

Stk. 3 Hvis Forlaget ønsker at udgive Værket i digitale formater, som ikke er almindeligt kendte og 

anvendte, når denne Aftale bliver indgået, skal Forfatteren skriftligt informeres om det. Hvis 

Forfatteren ikke ønsker, at Værket udgives i de pågældende digitale formater, kan Forfatteren 

inden for en frist på 20 dage meddele Forlaget, at udnyttelsen ikke må ske. Hvis Forfatteren 

ikke protesterer inden for fristen, må Forlaget udgive Værket i de pågældende formater. 

 

Stk. 4 Forfatteren garanterer at have ophavsretten til Værket, og Forfatteren forudsætter at have 

eneret til at udgive Værket i det af aftalen omfattede omfang, at offentliggørelse af Værket ikke 

krænker andres rettigheder, og at Værket ikke er i strid med gældende lov om ophavsret eller 

anden lovgivning, jf. stk. 5.  

 

Stk. 5   Såfremt Værket tidligere er udgivet på et andet forlag, afklarer Forlaget i hvilket omfang Værket  

            kan udgivesefter nærværende aftale. Forlaget skal herunder sikre, at Værkets titel er lovlig.  

            Hvis Værkets titel skal ændres, skal parterne være enige om en ny titel. 
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Stk. 6      Såfremt tredjemand retter krav mod Forfatteren eller Forlaget baseret på  

               rettighedsindsigelser vedrørende genudgivelsen af værket, påtager Forlaget sig ansvaret for  

               at imødegå sådanne krav. 

 

§ 2 Udgivelse 

 

Stk. 1  Udgivelsestidspunktet for E-bogen er foreløbig fastsat til [dato]. Er e-bogen ikke udgivet inden 

for 12 måneder efter underskriftsdatoen for Aftalen, går de ved denne Aftale overdragne 

rettigheder tilbage til Forfatteren. Forlaget sørger for, at E-bogen udgives og herefter kan købes 

af kunder via en eller flere hjemmesider, apps eller andre elektroniske platforme/salgssteder, 

som enten ejes af Forlaget eller tredjemand. 

 

Stk. 2 Forlaget har til pligt til at udnytte de i § 1 overdragne rettigheder.  

Stk. 3  Forlaget har krav på, at den i stk. 1 nævnte 12 måneders frist forlænges i rimeligt omfang, hvis 

en udgivelse forsinkes på grund af produktionshindringer uden for Forlagets rimelige kontrol, 

forudsat at Forlaget efter, at hindringen er opstået, giver meddelelse til Forfatteren om årsagen 

og forsinkelsens forventede varighed. Ved udsættelse af udgivelsestidspunktet for e-bogen i stk. 

1 skal der sættes en seneste udgivelsesdato. 

 

Stk. 4   Er e-bogen mindst 2 år efter udgivelse som e-bog udsolgt, går de ved denne aftale overdragne  

            rettigheder ligeledes tilbage til forfatteren, hvis forlaget ikke senest 1 måned efter at have  

            modtaget skriftlig begæring har bundet sig til at gøre e-bogen tilgængelig, jf. § 2, stk. 5,  

            og/eller præsteret et salg som angivet i § 2, stk. 5 senest 6 måneder fra acceptens dato. 

 

Stk. 5    E-bogen anses for udsolgt, hvis den i digital form ikke længere er tilgængelig for salg på 

             samme måde og i samme omfang som Lindhardt og Ringhofs lignende digitale udgivelser,  

             og/eller hvis det årlige salg er under 25 eksemplarer eller hvad der svarer hertil. 

 

 

§ 3 Honorar til Forfatteren for E-bogen 
 

Stk. 1 Forlaget betaler honorar til Forfatteren for udnyttelse af E-bogen med nedenstående 

procentsatser beregnet af Forlagets salgspris til forhandleren, biblioteket, anden distributør eller 

slutkunden, ekskl. moms, eventuelle rabatter og distributionsgebyr1 (”E-bogsprisen”).  

 

Antal solgte eksemplarer  Procentsats 

1 – 1.500 25 % 

1.501 - 3.000   27 % 

3001 -   50 % 

 

Distribueres E-bogen i dele, f.eks. ved salg af et kapitel, beregnes royalty af det enkelte kapitels 

nettopris. 

                                                

1 Forlaget indestår for, at distributionsgebyret ikke overstiger 6 % af nettoprisen. Distributionsgebyret kan ved kampagner og tidsbegrænsede rabataftaler 

procentvis være højere. 
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 Forlaget skal sikre registrering af det solgte antal eksemplarer, herunder af delsalg eller andet 

salg af E-bogen, der indebærer begrænsninger i anvendelsen, f.eks. kun tilgængeliggørelse i en 

bestemt periode.  

 

Stk. 3 Forlaget betaler honorar til Forfatteren senest ultimo juni og medio december på grundlag af en 

opgørelse af E-bogssalget i det foregående halvår pr. 31. december henholdsvis 30. juni. Hvis 

Forfatteren ønsker, at Forlaget betaler honoraret til Forfatterens virksomhed, betaler Forlaget 

først honorar efter modtagelse af faktura fra virksomheden med angivelse af CVR-nr. Såfremt 

det optjente beløb er under 300,00 kr., kan Forlaget vælge at overføre beløbet til den følgende 

halvårsopgørelse og tilhørende betaling. Er E-bogsaftalen opsagt eller hævet, udbetaler Forlaget 

i forbindelse med halvårsopgørelsen det skyldige beløb til Forfatteren, uanset beløbets størrelse. 

             

Stk. 4  Forfatteren kan senest 3 måneder efter modtagelsen af opgørelsen nævnt i stk. 3 bede om at få 

en bekræftelse på årsopgørelsen fra en af Forfatteren valgt statsautoriseret eller registreret 

revisor. Hvis revisorens erklæring viser, at Forfatteren skulle have udbetalt 10 % eller mere, end 

Forlagets opgørelse viser, betaler Forlaget revisorens honorar for udarbejdelsen af erklæringen. 

Herudover gælder ophavsretsloven § 54. 

 

§ 4  Frieksemplarer til Forfatteren 
 

Stk. 1 Forlaget sender et frieksemplar til Forfatteren. Forfatteren kan rekvirere op til 5 yderligere 

frieksemplarer ved henvendelse til Forlaget.  

 

§ 5  Kopibeskyttelse 
 

Stk. 1 Forlaget forpligter sig til at sikre, at E-bogen forsynes med passende, tidssvarende og effektiv 

kopibeskyttelse. Indtil videre forsynes E-bogen med en mærkning, der muliggør sporing af den, 

som downloader E-bogen, men således at E-bogen uden videre kan anvendes på de platforme, 

der understøtter det pågældende filformat. Forlaget finansierer stikprøvemæssig 

piratovervågning. Forlaget vurderer løbende hensigtsmæssigheden heraf og tilpasser om 

nødvendigt kopibeskyttelsen. Forlaget forpligter sig desuden til at kræve et højt niveau af 

beskyttelse samt information til slutkunder hos distributører og forhandlere. 

 

§ 6 Markedsføring 

 
Stk. 1 Forlaget sørger for Værkets markedsføring på sædvanlig måde under hensyn til E-bogens 

karakter, afsætningsmuligheder og øvrige omstændigheder og kan herunder uden betaling af 

yderligere honorar til Forfatteren lade korte uddrag af E-bogen gengive i trykt, elektronisk 

og/eller i auditiv form. Markedsføring kan ske gennem tilgængeliggørelse af op til 20 % af E-

bogen ad gangen via søgemaskiner og forhandlere på internettet. En markedsføringsplan for 

udgivelsen er vedlagt som bilag 1 til aftale. 

 

Stk. 2  Forlaget er berettiget til at anvende E-bogen til markedsføring op til 50 gange, herunder til 

uddeling til anmeldere, medier og andre. Forlaget betaler ikke honorar for 

markedsføringseksemplarer. 
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§ 7 Overdragelse af Forlagets rettigheder 
 

Stk. 1 Den forlaget ifølge denne aftale tilkommende ret kan kun overdrages til andre ved overdragelse 

af hele forlagsvirksomheden eller særlige områder  

 

§ 8  Genforhandling 

 

Stk. 1 Hver part kan forlange Aftalen genforhandlet to år efter, at Værket første gang er gjort 

tilgængeligt som e-bog. Kan parterne ikke nå til enighed, går e-bogsrettighederne tilbage til 

forfatteren.  

 

§ 9 Meddelelser og fakturering 
 

Stk. 1 Enhver meddelelse i henhold til E-bogsaftalen skal gives skriftligt ved almindeligt brev eller 

email, eller hvis det udtrykkeligt er nævnt ved anbefalet brev, til nedenstående: 

 

Til Forlaget: 

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S  

Vognmagergade 11 

1148 København K 

 

CVR 76 35 19 10 

www.lindhardtogringhof.dk 

Tel +45 33 69 50 00 

info@lindhardtogringhof.dk 

 

Forlaget kan vælge at sende halvårsopgørelsen, jf. § 3, stk. 3, til Forfatteren på email og at 

overføre honoraret til Forfatterens Nem-konto. 

 

§ 10 Tvister 

 

Stk. 1   Opstår der uenighed mellem Forfatteren og Forlaget om E-bogsaftalens indhold og/eller ordlyd, 

            skal parterne sammen forsøge at løse denne i mindelighed, inden der tages retslige skridt. 

 

 

 

Dato:    Dato: 

 

_________________________________  _______________________________ 

Forfatteren    Lindhardt og Ringhof Forlag A/S 

 

_________________________________  _______________________________  

Cpr. nr./CVR.-nr.   Ansvarshavende redaktør 

 

 

Såfremt du er bosiddende i udlandet, venligst udfyld SWIFT____________ og  IBAN_____________ 

mailto:info@lindhardtogringhof.dk

