
 
 

 

 
 

 

  

 

LICENSBETINGELSER FOR BASELINE MODUL HERUNDER 
INTEGRATIONSMODULER  

(Herefter beskrevet som BM/IM) 
 

Ved ibrugtagning af BM/IM software erklærer licenstager sig indforstået med at være underlagt disse 
licensbetingelser. 

RETTIGHEDSFORHOLD 

Ejendomsretten til BM/IM software med tilhørende programmer og kildekoder følger ikke med ved erhvervelse af 
BM/IM. Der erhverves alene en brugsret til at anvende BM/IM på nærværende standard licensvilkår. 
 
BM/IM med tilhørende programmer og kildekoder er ophavsretligt beskyttede produkter tilhørende E-
Handelsbureauet WW2 ApS. Enhver form for kopiering, ændring, reverse engineering, dekompilering eller 
disassembling, udlån eller reproduktion af BM/IM med tilhørende programmer og kildekoder er forbudt, og vil blive 
påtalt af E-Handelsbureauet WW2 ApS. 

 

LICENSAFGIFT 

For den omtalte udnyttelsesret betaler LT til LG en månedlig licenspris som er benævnt i et forudgående accepteret 
tilbud. 

 
KONSULENTBISTAND 
 
LG bistår i rimeligt omfang LT som konsulent med produktmodning og andre relaterede opgaver på timebasis. 

For LG's bistand betaler LT for ydelser i henhold til rammen af aftalt fakturering. 
 
LT tilrettelægger tidspunkterne for konsulentbistanden således, at LG i videst muligt omfang kan gennemføre andre 
LG påhvilende arbejdsopgaver. 

INFORMATIONSPLIGT 

 
Parterne holder uden ugrundet ophold hinanden orienterede om udviklinger, forbedringer og lignende, der måtte 
opstå på Business Logic Integrationssoftware eller i tilknytning hertil. 

Sådanne udviklinger, forbedringer o. lign., der falder naturligt i forlængelse af Business Logic Integrationssoftware, dog 
bortset fra patentérbare opfindelser gjort af LT, tilhører LG, uanset hvem, der måtte være ophavsmand til dem. 

Sådanne udviklinger, forbedringer og lignende, der falder naturligt i forlængelse af Business Logic 
Integrationssoftware, kan benyttes af LT i henhold til bestemmelserne i nærværende kontrakt. Implementering af 
udvidelser og forbedringer estimeres pr. projekt. 
 



 
 

 

 
 

KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER 

LG erklærer, at BM/IM ved kontraktens indgåelse LG bekendt ikke krænker tredjemands bedre rettigheder, men LG 
indestår ikke herfor. 

 
OVERDRAGELSE 
 
Såfremt LT ønsker helt eller delvis at overdrage licensen i henhold til denne licensaftale til tredjemand eller nyt CVR 
som licenstager, kan dette alene ske med LG's forudgående skriftlige samtykke. 
LG's nægtelse af sådant samtykke skal være objektivt begrundet. 
 

 
KONTRAKTOPSIGELSE OG BINDING 

Parterne kan inden da skriftligt opsige kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en faktureringsperiode, for 
LG's vedkommende dog alene, såfremt en eventuel aftalt minimumsforløb er afsluttet. 

Ved kontraktens ophør går de ved nærværende kontrakt fra LG til LT overdragne rettigheder tilbage til LG til 
vederlagsfri rådighed, tillige med diverse knowhow, forbedringer, prototyper, tegninger m.v. frembragt i kontraktens 
løbetid. 

LG kan efter kontraktens ophør kræve adgang til systemer som lukket for at afinstallere og fjerne software uden at 
blive holdt til ansvar for evt. driftsproblemer og tab. 

 
ANSVAR 

LG kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab, følgeskade eller anden form for 
skade, der opstår som følge af brugs-, data- eller driftstab, tab af goodwill samt lignende indirekte tab eller skade 
uanset om det gælder kontraktretlige forhold, misligholdelse eller anden ansvarspådragende handling, der opstår ved 
eller i forbindelse med brugen af BM/IM. 

 

HEMMELIGHOLDELSESPLIGT 
 
Såvel i kontraktens løbetid som efter dennes ophør, påhviler der Parterne gensidig hemmeligholdelsespligt med 
hensyn til Opfindelsen, den omhandlede knowhow samt almindelige forretningsmæssige fortrolige forhold hos den 
ene part, som den anden part måtte blive bekendt. 

MISLIGHOLDELSE 

 
Såfremt LT erklæres konkurs, træder i likvidation eller betalingsstandsning, anses dette som væsentlig misligholdelse 
og en ophævelse af kontrakten. 
 
Væsentlig misligholdelse er i alle tilfælde en overtrædelse af nærværende kontakts bestemmelser. 
 
 

TVISTER 



 
 

 

 
 

 
Eventuelle tvister mellem Parterne, herunder om nærværende kontrakts fortolkning, afgøres ved voldgift efter dansk 
ret og ved dansk værneting. 

 
REKLAMATION 
 
Det påhviler i kontraktperioden LG at på timebasis, efter installation, at afhjælpe eventuelle driftsproblemer ved 
integrationen. 
Alle opgaver, der udføres på aftalt faktureringsgrundlag gennemgås af kunden ikke senere end 14 dage efter 
udførelse. 
Såfremt der er fejl meddeles dette straks. Hvis en ”fejl” er en mangel, kan den manglende del af opgaven udføres. 
 
Eventuel tilbagemelding om mangler på et senere en ovenstående angivne tidspunkt betragtes som udvidelse af 
opgaven og udbedres på timebasis 
 

 

ANDRE BETINGELSER 
 
Vi henviser udover ovenstående til vores generelle forretningsbetingelser som også er gældende for denne aftale. 
http://ehandelsbureauet.dk/Handelsbetingelser.aspx 
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