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Mellem  

 

Bureau 

Adresse 

Postnummer og by 

CVR-nummer:  

(herefter kaldet ”Bureauet”) 

 

og    xx/xx/20xx 

 

[navn] 

[indsæt adresse] 

CPR nr.:  

(herefter kaldet ”Den Medvirkende”) 

 

er dags dato indgået følgende 

 

Medvirkende aftale 

 

1. Medvirken 

Parterne har aftalt, at [navn] medvirker i [kampagnen/filmproduktionen/andet] (herefter kaldet ”Produktionen”) med arbejdstitlen [ind-

sæt titel]. Produktionen sker på bestilling af [navn] (herefter kaldet ”Kunden”) 

 

[nærmere beskrivelse af medvirken] 

 

Den Medvirkende er bekendt med følgende: 

 

• Den Medvirkende møder første gang den [indsæt dato og tidspunkt] på adressen [indsæt adresse], hvor produktionen/op-

tagelserne finder sted. Der er afsat xx timer til [produktionen/optagelserne].  

• [Evt. en nærmere beskrivelse af særlige forhold i forbindelse med produktionen.] 

 

 

2. Rettigheder  

Bureauet erhverver en tidsubegrænset eneret til at udnytte Produktionen (tekst, fotografier, billede, lyd m.v.), hvori den medvirkende 

medvirker, på alle måder og ved hjælp af alle nuværende og fremtidige tekniske metoder og på alle nuværende og fremtidige plat-

forme worldwide.  

 

Som ikke udtømmende eksempler kan nævnes brug af Produktionen i tv, biografer, trykt materiale, reklamer i det offentlige rum, 

fotos og andet pressemateriale samt fysisk og elektronisk post til forbrugere. Digital udnyttelse i enhver form, herunder on demand-

udnyttelse på Kundens eget website, bannerreklamer, udnyttelse på sociale medier såsom Facebook, YouTube, Twitter m.fl.  

 

Bureauet har ret til at redigere og foretage ændringer i Produktionen.  

 

Bureauet har endvidere ret til at bruge Produktionen i sin egen markedsføring, herunder i forbindelse med prisuddelinger.  

 

Bureauet kan overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til tredjemand. 
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3. Misligholdelse 

Misligholder en part sine forpligtelser efter denne aftale, kan den anden part gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende 

efter dansk rets almindelige regler.  

 

Enhver forsinkelse med ydelser, der efter denne aftale skal leveres af en part, herunder hvis Den Medvirkende ikke møder rettidigt til 

prøver eller optagelser, betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen og medfører, at den anden part kan hæve aftalen. 

 

 

7. Tvister  

Denne aftale skal i enhver henseende fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Såfremt parterne ikke i en eventuel 

tvist ved forhandling kan enes om en bindende løsning inden for 14 dage, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de alminde-

lige danske domstole. 

 

8. Øvrige bestemmelser 

 

Offentliggørelse af indholdet af nærværende aftale kan alene ske efter forudgående aftale mellem parterne.  

 

Aftalen er underskrevet i 2 enslydende eksemplarer, hvoraf hver part har ét. 

 

[sted]        /         2013   [sted]         /           2013 

 

 

_______________________  _______________________ 

For Bureauet    [navn] 


