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Er der tale om produktion af et emne, som har meget stort omfang eller kræver
ekstra stor research indgås der saerlig aftale mellem den produktansvarlige fra
DBC og den ansvarlige fra Bureauet"

Forfatterweb.dk

Generel opdatering omfatter:

' Lynopdatering omfatte'

-

Temaer:

Tematekster til Faktalink og Forfatterweb efter aftale

2. Praktiske beskrivelser

Emnerne for kommende Faktalink-artikler Forfatte rtrætter aftales på
redaktionsmøder

Akut opståede emneforslag aftales
løbende med dialog over telefon eller mail. Desuden tages der højde for forslag
fra brugere.

Bureauet leverer som udgangspunkt alle tekster som word-dokumenter via mailtil
den praduktansvarlige hos DBC.

OBC opretter direkte adgan6 til wwry.takralglk,gl! og www.forfa tterweb,dk for
Bureauet. Der oprettes også adgang til Materialevurderinger
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3" Ejendorns- og brugsret

DBC har den fulde ejendoms- og brugsret tir de Faktarink-artikrer og Forfatterweb-p'rtrætter, der er omfattet af nærværende aftare såver under som efteraftaleperiodens udrøb, Herunder .etten titpå et senerl Jo*ru, ar foretagetilretning og ajourføring samt fortsat offenttieeør*fru pA i,y**.l4lltjg!'$|l aewqyw.lqifune{geb 
d,f eller i anden elektronis'i.1,_, *rr.rffi.

Bureauet kan npnå brugsret tir udvargte Fakta,ink_artikrer og forfatterportrætterridarbejdet af Bureauet efter nærm"l* uft.t* med DgC.

Bureauet har det fu{de ansvar for indhordet af de reverede Faktarink_artikrer ogforfatterportrætter, herunder ansvar for at de indhordsmæssigt, sprogrigt ogstrukturrræssigt er på niveau med de fcregående a* proJutrioner. Bureauet hardesuden ansvar for, at der ikke ,k*, ur*lræssig brug af andre rettighedshaveresdata i indholdsproduktionen.

I det ornfang DBc måtte brive påragt ansvar fra andre rettighedshavere og/eilertredjemand, og dette skyrdes Bureluet uretmæssige brug af rettighedshavernesdata, skat Bureauer holde DBC,f*rAurlø, io, utf",*liurriå",_ur*rrv forårsagerderved samt de hermed forbundne ,.g**Lortninger.

,4. Ansvar

5. Pris og betaling

Prisen for et stk.
Prisen for et stk.
Prisen for dt stk.
Prisen for dt stk.
Prisen far et stk,
Prisen for et stk,

Prisen for dt stk
Prisen for dt stk.
Prisen for 6t stk.
Prisen for dt stk.
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Alle ovenstående beløb er eksklusiv moms.

5" lVtrisligholdelse

l-lver af parterne er berettiget til at ophæve denne aftale uden forudgående varsel
i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen.

Som misligholdelse betragtes :

' Gentagne tilfælde af manglende levering af Faktalink-artikler eller Farfatterweb-
portrætter til aftalte leveringstidspunkter, der ikke skyldes force majeure
' Uretmæssig brug af andre rettighedshåveres dåta
' Tekster er af en kvalitet, der adskiller sig væsentligt fra kvaliteten i allerede
publicerede artiklEr og portrætter.
' Manglende betaling af fakturaer fra Bureauet.

V, Force Majeure

clm foree rnajeure gælder dansk rets almindelige regler. Faree majeuren kan dog
kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddefelse herorn
til den ånden part senest 14 dage efter, åt force majeuren er indtrådt.

8. Tvister

Fnhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skalafgøres efter
"Regler for behandling ved Det Danske Voldgiftsinstitut {"Copenha6en
Arbitration")", Hver part udpeger en voldgiftsmand, og parterne udpeger i

fællesskab voldgiftsrettens formand. Såfrernt en part ikke inden 30 dage efter at
have indgivet eller modtaget begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsnrand,
udnævnes denne af instituttet i overensstemrnelse med ovennævnte regler.
Såfremt parterne ikke kan cpnå enighed onr voldgiftsrettens formand, udnævnes
denne også af instituttet.
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9. lkrafttræden, varlghed og forlængelse af aftale
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