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ALMINDELIGE VILKÅR
Projekter på over 20.000 kr (excl moms) faktureres af 2 omgang: 60% af 
prisen faktureres inden arbejdets igangsættes. 40% af prisen faktureres 
efter arbejdets afslutning.

ANNULLERING AF KØB MM. 
Annulleres et tilbud af køber efter at tilbuddet er accepteret og aftalen 
indgået, faktureres produktets procentvise færdiggørelse målt ift. det 
oprindelige tilbuds pris. 

Timeprisen er her 1000 kr. pr. påbegyndt time (excl moms), som sælger 
vurderer at have anvendt på arbejder, der er gennemført med henblik på 
det nu annullerede produkt. Der faktureres altid mindst 30% af tilbud-
dets oprindelige beløb. 
14 dage før igangsætning af tilbuddet er annullering ikke en mulighed, 
og beløbet vil blive faktureret 100%.  

Eventuelle omkostninger, som sælger måtte opleve i kølvandet på an-
nulleringer - det værende ydelser eller afbestillingsomkostninger til ek-
sterne leverandører mm., afholdes altid 100% af køber og aldrig sælger. 

Forsinkes eller forhindres sælgers arbejde, som en følge af køber, el-
ler personer eller virksomheder, som køber har underlagt sælger at 
løse opgaven i samarbejde med, afholdes alle nødvendige ekstraom-
kostninger (fx afbestillingsbeløb, ekstra tidsforbrug mm) af køber og 
aldrig af sælger.

I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part 
hæve nærværende aftale med øjeblikkelig virkning.

FORCE MAJEURE & LIGN
Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til: krig, brand, ter-
rorist angreb, serversammenbrud, it-nedbrud og hændelser som The 
Brand Agency og Carsten Herholdt ikke har noget herredømme over, 
eller problematikker som er forårsaget af utilstrækkelige telekom-
munikationsnetværker eller købers defekte software eller hardware, 
afbrydelser af telekommunikationsnetværker etc. Sælger kan i relation 
hertil aldrig gøres ansvarlig for utilsigtede koncekvenser som over-
skredne deadlines, mangelfulde produkter eller lign., når det skyldes 
ovenstående.

INDSIGELSER
Eventuelle indsigelser eller klager over leverencer af ydelser fortaget 
af undertegnede, skal altid foretages umiddelbart efter levering og sen-
est 14 dage efter levering. Derefter er indsigelser og evt. ønske om 
udbedring ikke længere muligt. Indsigelser skal ske via mail.

GYLDIGHED
Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, såfremt de er påført 
denne kontrakt. Hvad der ikke er anført i denne kontrakt, har ingen 
juridisk gyldighed.

SÆLGER & KØBER
Sælger refererer i de “almindelige vilkår” til undertegnede; Carsten 
Herholdt/The Brand Agency. Køber refererer til kunden og dermed 
køberen af et dette tilbud.

KONTRAKTENS IKRAFTTRÆDELSE
Tilbuddet træder i kraft og igangsættes, når kunden accepterer dette 
tilbud. 

RISICI & ANSVAR
Der gøres opmærksom på, at effekten ved reklame aldrig kan garan-
teres, og at sælger aldrig på nogen måde kan gøres juridisk, økono-
misk eller erstatningsmæssig ansvarlig overfor kunden ved fravær af 
effekt eller ved utilsigtede eller uønskede konsekvenser af de leverede 
produkter - uanset produktets karakter. 

Ved køb af produkter som indeholder risikofyldte PR- & marketingsele-
menter, påhviler det fulde ansvar for udvikling, produktion og eksekver-
ing altid køber og aldrig sælger. Ansvaret omfatter bl.a., men er ikke 
begrænset til, personskade, indbo, ansvar, erstatning, it & software. 
Eksempler på risikofyldte PR- & marketingselementer kunne bl.a. være 
guerilla marketingaktiviteter, adventureaktiviteter såsom rapelling, 
klatring, dykning, brug af ild, fyrværkeri, firewalk (ildgang), fald-
skærmsudspring, mountainbiking, bungee jumping, go-kart eller anden 
motorsport i øvrigt. Ansvaret for sådanne, eller andre lign. risikofyldte 
aktiviteter er alene købers, ligesom det er købers ansvar at sikre, at 
gennemførelsen af disse PR- & marketingsreleterede handlinger er lov-
lige, tilladte, forsvarlige samt at de nødvendige tilladelser er indhentet.  

LISENS OG OPHAVSRET
Kunden ejer rettigheder af alt materiale der udarbejdes til fri benyt-
telse. De rå filer udleveres dog ikke med mindre det er aftalt på forhånd. 

Sælger altid fri til at publicere og fremvise produkter, som er produc-
eret til kunden, (fx videoer, grafisk design, etc.), på egne kommuni-
kationskanaler som fx: youtube, vimeo, web, facebook, vines, tvitter, 
LinkedIn eller lignende tjenester. 

Produkter, såsom opsætning af annoncer eller videoproduktion, påføres 
"produces by Carsten Herholdt / The Brand Agency" i diskret størrelse.

INGEN RÅDGIVERANSVAR
Der gøres opmærksom på, at ydelser aldrig i juridisk forstand, skal 
betragtes som rådgivning, hvorfor ydelser aldrig rummer et dicideret 
rådgivningssnsvar.  

SAMARBEJDSPARTNERE & STIL
Sælger er altid øverst bestemmende ift. valg af produktets endelige 
udtryk og karakter. Sælger er øverst bestemmende ift. valg af even-
tuelle samarbejdspartnere ift. arbejdets visuelle, grafiske eller kon-
ceptuelle udtryk (fotografer, programmører, layout, eventbureauer etc.) 

Det er vigtigt, at der undervejs i optagelserne er afsat tid fra kunden 
til løbende korrespondance med sælger. Hindres sælger i at færdiggøre 
arbejdet, som følge af ovenstående, kan sælger til enhver tid opsige 
kontrakten og fakturere for udført arbejde.    

KORREKTUR
Det er altid kunden, som er slutansvarlig for den sidste korrektur og for, 
at der ikke er fejl i PR-materialet. Der er inkluderet 2 korrekturgange. 
Dette gælder alle produkter som fx. tekstforfatning, annoncedesign, 
webdesign og videoproduktion. Med korrektur menes mindre justeringer 
og tilretninger af tekst, farver, videoklipning mm, som køber ønsker 
inkoorporeret. Korrektur er ikke produktion af noget nyt. Det handler 
udelukkende om mindre justeringer inden for det eksisterende univers. 
Ønskes yderligere faktureres dette af almindelig timepris på 800 kr. 
pr. påbegyndt time. 

KØRSEL & UDLÆG
Al kørsel og øvrige udlæg som er bunden til produktets gennemførelse, 
påhviler køber og faktureres til køber. Udlæg rummer rimelige økono-
miske udgifter i relation til projektet, som ikke er specificeret i 
tilbuddet. 
Eksempler herpå er kost, logi, forsendelse, leje af lys til videooptagel-
ser, specielle filmiske rekvisitter, specielt video- eller fotoudstyr som 
er ud over et standard set-up, flyttebil, leje af skuepillere, lydstudio, 
lisens til musik, fonte, billeder og lign. 
Kørsel afregnes altid efter statens takst, der pr. 2018 er 3,54 kr/km 
excl. moms og excl. udlæg til broer eller færger. Udlæg vedr. overnat-
ninger afregnes efter statens takster.  

EVOLUTIONÆRT PROJEKTER 
Løbende tilretninger skal altid forventes i en kreativ proces. Ændringer 
vil dog altid ske i åbent samråd med kunden.

BETALING
Betaling skal foretages som bankoverførsel til nedenstående konto 
senest 14 dage efter fakturering. Overskrides betalingensfristen, skal 
der tillægges 1,6% af det samlede faktureringsbeløb oveni det 
oprindelige faktureringsbeløb pr. påbegyndt måned, indtil bankover-
førslen og betalingen gennemføres. Rykkergebyr er 100 kr. pr. rykker. 
Betales beløbet ikke efter 2 rykkerskrivelser, overlades faktureringen 
til advokat eller relevant inkassovirksomhed. 
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