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Navn: 

Adresse: 

Postnr.:     By: 

(herefter kaldet ”licenstager”) 

 

Mellem GAVNØ-FONDEN og licenstager er indgået aftale om, at GAVNØ-FONDEN giver licenstager 

tilladelse til at udnytte rettigheden mod betaling af licensafgift.  Der er tale om en overdragelse til 

brug og ikke til eje. Ved denne licensaftale får licenstager kun retten til at råde over rettigheden 

på den måde, som vilkårene i licensaftalen fastlægger.  

 

Licenstager får ret til at råde over fotografi(er) af følgende værk(er):  

 

Nr./plac. Kunstner Værktitel Datering       Fotograf  

       

 

  Mediebeskrivelse (fx bog)  Forfatter   Oplagsstørrelse  Udgivelsesdato 

    

 

 Publikationens titel Forlag 

  

  

 

 

Licensbetingelser 

1. Alt originalt fotomateriale skal uopfordret returneres til GAVNØ-FONDEN senest efter 4 

måneder. Hvis materialet beholdes længere vil yderligere 4 måneders licensafgift blive 

opkrævet. Efter udløbet af anden licenseriode opkræves erstatning for materialet på kr. 2.000 

pr. fotografi, medmindre ny licensaftale skriftlig foreligger.  

2. Materialet skal returneret til GAVNØ-FONDEN, Gavnø 2, 4700 Næstved, i samme eller 

lignende emballage, som det blev fremsendt i, med mindre materialet ifølge aftale er 

fremsendt pr. mail. 

3. Bortkommet eller ødelagt fotomateriale skal erstattes. 

 

Reproduktionsbetingelser 

4. Et eksemplar af den publikation/produktion, hvori materialet forekommer, skal uopfordret 

sendes vederlagsfrit til GAVNØ-FONDEN, Gavnø 2, DK-4700 Næstved. 

5. Kunstnerens navn, værkets/maleriets titel og datering, at værket tilhører GAVNØ-FONDEN, 

Gavnø 2, 4700 Næstved, samt fotografens navn skal tydeligt angives i publikationen. 

6. Kreditering ved anvendelse af materialet fra GAVNØ-FONDEN skal tydelig fremgå med 

angivelse af som minimum følgende oplysninger: Copyright © Gavnø-Fonden. Krediteringen 
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skal ske umiddelbart i forbindelse med det materiale fra GAVNØ-FONDEN, der anvendes, eller 

i et noteapparat.  

7. Tilladelsen gives alene til brug af materialet til ovennævnte formål og omfatter ikke 

kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret.  

8. Reproduktionen må ikke uden særlig tilladelse beskæres, overtrykkes eller gøres større end 

originalen uden særlig tilladelse fra GAVNØ-FONDEN. 

9. Fotomaterialet må ikke genanvendes eller overdrages til tredjemand uden GAVNØ-FONDENs 

forudgående skriftlige samtykke og medfører et erstatningsansvar for licenstager. 

10. Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i den periode elektronisk håndtering i 

forbindelse med produktionen er nødvendig, hvilket indebærer, at alle digitale gengivelser af 

GAVNØ-FONDENs værker skal slettes umiddelbart efter brug. 

 

Særlige betingelser for elektroniske publikationer (cd-rom, Internet) 

11. Fotomaterialet må kun formidles elektronisk i en opløsning på 72 dpi eller derunder. 

12. Løbetiden for online publikationer er 3 år, hvorefter ny tilladelse skal indhentes. 

 

 

Pris 

For brugsrettighed betales:  

 

Licensafgift DKK 3.000,00 

Ekspeditionsgebyr DKK    250,00 

 

For forsidetillæg pr. publikation betales i tillæg: 

 

Forsidetillæg                      DKK                 2.500,00   

 

Priserne er eksklusive moms. 

 

 

Faktura fremsendes ved underskrift af licensaftalen. 

 

 

 

Undertegnede accepterer hermed ovenstående betingelser: 

 

 

Dato       Underskrift                           Dato    Underskrift 

 

 

_____________________                           _______________________  

For Licenstager For GAVNØ-FONDEN 

 

 

 

Tilladelsen er kun gyldig, når den er underskrevet af begge parter. Returneres til GAVNØ-

FONDEN, Gavnø 2, 4700 Næstved i udfyldt og underskrevet stand (gerne pr. telefax på nr. 55 70 

01 01). 
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