GRAPIDAS HANDELS- OG
FORRETNINGSBETINGELSER GENERELT
Grapida’s tilbud er baseret på, at du som kunde selv leverer tekster og selv er ansvarlig for korrekturlæsning med mindre andet er aftalt.
Hvert tilbud inkluderer 2 korrekturgange pr. element. Såfremt der mod forventning er efterfølgende korrekturer, faktureres kunden
pr. time med 750 DKK.
Tilbud er eksklusiv illustrationer, fotos og øvrigt billedmateriale med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Dette gælder også for
ekstern produktion, kodning, tryk og print.
Ved tilbud pålydende 20.000,- og derover vil der, når tilbud er godkendt, blive fremsendt en á conto faktura på 1/2 af det aftalte
arbejde inden dette påbegyndes, eller er du ny kunde vil der ligeledes fremsendes en á conto faktura på 1/2 af det aftalte arbejde.
Med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser netto 8 dage. Deadlines aftales når budgettet er godkendt.

OPHAVSRET, GRAFISK DESIGN
Ifølge dansk lov kan ophavsretten ikke overdrages. Alle brugsrettigheder til det udførte design m.m. overføres fuldt og helt til
kunden efter betaling af slutfaktura.
Alt arbejdsmaterialet (Fx InDesign-, Photoshop-, Illustratorfiler og tilsvarende), dvs. skitser og udviklingsmateriale, Grapida fremstiller
for at leverer de(t) aftalte bestilte produkter, tilhører Grapida. Brugsretten kan ikke overdrages eller sælges videre til andre.

* VED PAUSE ELLER AFLYSNING AF OPGAVE
Samarbejdet kan til enhver tid afsluttes før tid. Det kan enten være i form af at opgaven bliver sat på pause eller helt stoppes af
bestilleren. I begge tilfælde fakturerer Grapida timeforbrug for det allerede udførte arbejde, hvor timeprisen er 750 DKK. *
Grapida påtager sig ikke ansvar for korrekturfejl og mangler i færdigtrykte eller webpublicerede materialer.
Hvis det bestilte bliver sat på pause eller helt aflyst af bestilleren efter at opgaven er sat igang, imens opgaven enten er ved at blive
lavet eller opgaven er færdig, vil der efterfølgende blive sendt en faktura på det bestilte:
Hvis der er tilbud på opgaven, og arbejdet efterfølgende er blevet sat i gang af bestilleren, så selvom opgaven ikke er færdig, vil der
blive faktureret de timer Grapida har brugt og eventuelle udgifter Grapida har haft på opgaven, indtil bestilleren har pauset opgaven
eller aflyst opgaven.
Hvis der er aftalt, at der arbejdes efter timeforbrug på opgaven og arbejdet er blevet sat i gang af bestilleren, vil der blive faktureret
de timer Grapida har brugt og eventuelle udgifter Grapida har haft på opgaven, indtil pausen eller aflysningen.

OPHAVSRET, FOTO & VIDEO
Grapida har ophavsretten på alle billeder og videoer der tages. Brugsretten på alle købte filer deler Grapida dog gerne med kunden.
Ophavsret og brugsret er ikke det samme. Ophavsretten tilhører altid fotografen og kan ikke overdrages. Det kan brugsretten.
Alle fotografier og videoer er omfattet af loven om ophavsret. Og ifølge den lov er det fotografen der har alle rettigheder til de
billeder og videoer han/hun tager. Det betyder at alle andre ikke har lov til at bruge et billede eller video, uden at fotografen har
givet tilladelse til dette.
Alt brug, scanning, kopiering, affotografering, og download fra internettet eller alle andre former for kopier skal aftales med
fotografen.
En brugsret kan strikkes sammen på mange måder, den kan give dig rettighed til at bruge fotografiet eller videoen til et aftalt
formål. Brugsretten kan ikke overdrages eller sælges videre til andre.
Grapida giver kunden brugsret til, de redigerede filer du køber af Grapida.
Det betyder at du frit kan bruge det købte fotografi/fil/video som du ønsker på div. hjemmesider o.s.v. Dog gælder brugsretten
IKKE ved alle former for diskriminerende eller anstødelig brug.
Grapida fraskriver ikke brugsretten til Grapida, men Grapida respekterer hvis du ikke ønsker, at et billede eller video bruges i
forbindelse med reklame for Grapida.

PRISER OG BETALING
Der arbejdes altid efter timepris, med mindre andet er aftalt.
Grapida fastsætter priser for ydelserne samt projekter og disse oplyses excl. moms.
Ydelser faktureres bagud og forfalder normalt til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.
I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 0,70 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig
betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret. I tilfælde af manglende
rettidig betaling forbeholder Grapida sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode.
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Grapidas handels- og forretningsbetingelser generelt (fortsat)
Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 110,00 i administrationsgebyr.
Ved fremsendelse af godkendt arbejde, faktureres resterende beløb der måtte mangle i henhold til tilbuddet og/eller aftalen
fremsendt.
Er kunden forsinket i fremsendelse af materiale eller bliver forhindret i at reagere på indhold (eksempelvis indhold, som skal
godkendes inden opstart), vil deadlines blive rykket i de dage, der måtte gå, til kunden får sendt disse.
Grapida har en standard
Grafisk designer pris på 750,00 kr. / time
Fotograf pris på 750,00 kr. / time
Supportpris på 1.500,00 kr. / time
for arbejde af enhver karakter, hvis ikke andet er angivet og/eller aftalt.
I tilfælde af, at kunden mangler at godkende eller sende materiale, som gør at Grapida ikke kan afslutte et projekt, kan Grapida
sende fakturaen forud, hvor kunden derefter kan sende materialet, når dette er klar. Her er det Grapida’s opgave at reagere og
opdatere, lige så hurtigt, som normalt vil være muligt.

KLIPPEKORT
Klippekort udløber et år efter faktureringsdatoen. Klippekortet betales, før arbejde påbegyndes. Det udstedes til den enkelte
virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

VARIGHED, BETALING, OPSIGELSE OG RETTIGHEDER
Ved kundens væsentlige misligholdelse af aftalen, som skrives ved en fast aftale. Eksempelvis grafiskarbejde, er Grapida berettiget
til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller
forretningsbetingelserne. I tilfælde af ophævelse er Grapida berettiget til at kræve betaling for den resterende aftaleperiode samt i
øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

FORCE MAJEURE
Grapida er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller
afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Grapida’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, sygdom, lands- og
verdensomfattende pandemi, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Grapida eller
dets underleverandører og samarbejdspartnere.

OVERDRAGELSEN AF AFTALEN
Kunden kan kun med samtykke fra Grapida overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Grapida er berettiget til at
forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Grapida i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER
Grapida kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.
Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

TVISTER OG LOVVALG
Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale
at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Svendborg.

IKRAFTTRÆDELSE
Nærværende forretningsbetingelser træder i kraft den 20. april 2020.
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