IDental.dk leveringsbetingelser
1. Anvendelsesområde
1.1. Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse mellem iDental.dk Aps CVR 32669778 herefter ”iDental.dk” - og bestilleren
- vedrørende levering og reproduktion af. Betingelser skrevet med kursiveret tekst gælder kun for fotoopgaver. Leveringsbetingelserne
kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Endvidere gælder lov om ophavsret.
2. Bestillerens rettigheder til profileringsydelser
2.1. Bestilleren erhverver alene ret til at reproducere profileringsydelser på den aftalte måde og i det aftalte omfang. Anden brug
forudsætter særskilt aftale og honorering. Er bestilleren et mellemled, tilfalder bestillerens rettigheder i henhold til
Leveringsbetingelserne ordregiveren. Bestilleren har pligt til at gøre ordregiveren bekendt med IDental.dks Leveringsbetingelser.
Bestillerens (ordregiverens) rettigheder kan ikke overdrages til tredjemand.
2.2. Bestilleren skal ved afgivelsen af bestilling præcisere: (1) den påtænkte brug af profileringsydelserne (2) den tidsmæssige og
geografiske anvendelse af profileringsydelserne og (3) hvilken type medie, der vil blive anvendt til gengivelse af profileringsydelserne.
2.3. Profileringsydelserne må kun gengives i den størrelse, i de farver og i den reproduktionsform, der er aftalt og under størst mulig
hensyn til originalens udførelse (farve, teknik mv.). IDental.dk kan kræve at godkende prøvetrykket.
2.4. Brug af profileringsydelser eller en del heraf til billedmanipulation samt ændring eller anden form for bearbejdning må ikke finde
sted uden IDental.dks tilladelse. For ret til billedmanipulation, ændring eller bearbejdning betales et på forhånd aftalt tillæg.
2.5. Såfremt første offentliggørelse finder sted mere end 2 år efter fotografens/billedkunstnerens levering af profileringsydelser til
bestilleren, betales nyt honorar.
2.6. Profileringsydelserne kan kun gengives i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). For udvidet geografisk anvendelsesområde
betales der et påforhånd aftalt tillæg pr. land.
2.7. Bestilleren kan i sit interne arkiv opbevare en kopi af det leverede værk med tydelig angivelse af Producent navn (IDental.dk),
tidspunkt for profileringsydelsers frembringelse og første offentliggørelse.
2.8. Retten til fremstilling af eksemplarer af profileringsydelser (fotokopiering, forstørrelse, fotostat, massekopi, internegativ,
duplikatdiapositiver etc.) tilkommer alene IDental.dk. Opnår bestilleren ret til massekopiering, skal IDental.dks standardkreditering
påføres alle kopier.
2.9. Bestillerens erhvervelse af rettigheder i henhold til Leveringsbetingelserne er betinget af rettidig betaling for profileringsydelser. Hvis
IDental.dk efter sidste betalingsdag har sendt skriftligt påkrav om betaling til bestilleren, bortfalder bestillerens rettigheder, hvis det
forfaldne
vederlag ikke er betalt senest 8 dage efter påkravets datering.
2.10. Indgår andre ophavsmænds arbejde i IDental.dks værk, har IDental.dk pligt til at oplyse derom, så bestilleren kan sikre sig
fornøden tilladelse fra rettighedshaverne. Er der til frembringelse af profileringsydelser benyttet modeller antaget af IDental.dk,
begrænses bestilleren erhvervelse af rettigheder i henhold til Leveringsbetingelserne af de pågældende modeller eller modelbureauers
vilkår. Bestilleren er forpligtet til på eget initiativ at søge disse vilkår oplyst.
3. IDental.dks rettigheder til profileringsydelser
3.1. Alle ophavsrettigheder til profileringsydelser, der ikke udtrykkeligt er overdraget til bestilleren, forbliver hos iDental.dk.
3.2. Ejendomsret til profileringsydelserne forbliver hos IDental.dk, medmindre andet er aftalt.
3.3. Ejendomsretten til profileringsydelserne kan af IDental.dk overdrages til anden part – uden at ændrer bestillers retsstilling m.h.t.
ejendomsret, brugsret og eventuel opsigelsesvarsel og opsigelsesperiode for aftaler.
3.4. Ved enhver offentliggørelse af profileringsydelser skal IDental.dks navn angives ved profileringsydelserne. Eventuel signatur på
profileringsydelser er ikke tilstrækkelig. Ved manglende angivelse af navn betales et tillæg på minimum 100% af den aftalte pris for
profileringsydelser.
3.5. IDental.dk har ret til et rimeligt antal frieksemplarer af bestillerens reproduktion af profileringsydelser og har ret til at benytte disse
eksemplarer til markedsførings- eller udstillingsformål.
3.6. Anmelder bestilleren betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling, går samtlige overdragne rettigheder vederlagsfrit
tilbage til IDental.dk.
3.7. IDental.dk har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget fra bestilleren med udtrykkeligt pålæg om fortrolighed.
4. Den aftalte pris og andre omkostninger, der betales af bestilleren
4.1. Alle udlæg til tredjemand påhviler bestilleren. Såfremt IDental.dk på bestillerens vegne afholder udlæg til trediemand, betales et
administrationstillæg på minimum 20% af disse udgifter.
4.3. For ventetid forårsaget af bestillerens forhold debiteres særskilt.
5. Levering
5.1. IDental.dk leverer profileringsydelser på sin forretningsadresse. Såfremt bestilleren anmoder herom, forsender IDental.dk
profileringsydelser på den af bestilleren anviste måde og for dennes regning og risiko. Bestilleren skal på anfordring tegne
transportforsikring for egen regning.
5.2. Leveringstider. De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som
muligt. iDental.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en
overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. iDental.dk forbeholder
sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.
5.3. Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri
levering. For alle ordrer beregnes et miljøbidrag. For mindre leverancer beregnes et ekspeditionsgebyr.
5.4. Emballage. Paller og emballage faktureres køber.
5.5. Med mindre andet er aftalt, sker levering ab iDental.dks lager, således at bestiller herefter bærer risikoen for det bestilte.
6. Betaling
6.1. Bestillerens betaling erlægges i overensstemmelse med fakturaens betingelser.
6.2. IDental.dk forbeholder sig ret til at kræve hel eller delvis forudbetaling.
6.3. Såfremt bestilleren ikke betaler rettidigt, beregnes rente af alle skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.
6.4. iDental.dk udsteder og fremsender fakturaer elektronisk. Såfremt bestiller måtte kræve at fakturaer printes og fremsendes med
post, vil et gebyr på 35 DKK, gøres gældende overfor bestiller.

7. Opsigelse
7.1. Medmindre andet særskilt er aftalt er opsigelsesvarsler for Website og KlinikTV abonnementer 3 måneder.
7.2. Medmindre andet særskilt er aftalt er opsigelsesperioden for Website og KlinikTV abonnementer 12 måneder.
7.3. Ved bestillers utidige ophævelse af samarbejde - uanset årsag kan bestiller ikke gøre krav på at få tilbagebetalt tidligere
fakturerede ydelser og delbetalinger – hidrørende fra udført arbejde.
8. IDental.dks ansvarsfrihed
8.1. Medmindre andet er aftalt påhviler endelig korrektur bestilleren forud for endelig godkendelse.
8.2. Korrekturfejl meddeles straks skriftligt til iDental.dk.
8.3. Ved bestilerens endelige godkendelse af profileringsydelse er også korrekturgangen afsluttet og godkendt. Viser der sig
efterfølgende fejl og mangler i korrekturen er IDental.dk uden ansvar herfor – og kan ikke drages til ansvar for omkostninger i
forbindelse med udbedrelsen.
8.4. IDental.dk er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt det på grund af de under a. -d. nævnte forhold måtte blive
umuligt eller urimeligt byrdefuldt at opfylde aftalen:
8.4.a. Væsentlige ændringer i profileringsydelsers art og omfang foranlediget eller forårsaget af bestilleren;
8.4.b. Modellers eller andre medvirkende personers forhold;
8.4.c. iDental.dk anses for frigjort for enhver forpligtelse over for bestiller som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som iDental.dk ikke er
herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved
eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
8.5. iDental.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder
omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.
8.6. Reklamationer for leverende ydelser skal fremsendes skriftligt of ikke senere end 7 dage efter bestillerens modtagelse.
8.7. Reklamationer vedr. trykfarver kan kun fremsættes såfremt bestiller har udbedt sig og afholder udgift til prøvetryk fra trykkeriet.
8.8. Er alternativ underlevendører valgt på bestillers foranledning er iDental.dk fritaget fra ethvert ansvar.
9. Annullering, udskydelse og returnering
9.1. Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af iDental.dks
omkostninger. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke
retur.
9.2. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse ydelser nogen tid efter deres levering, som en normal følge af sollysets og
vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler. Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at
manglerne er opdaget eller burde være opdaget. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse
gældende.
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