
Bokavtale
MELLOM

Books on Demand GmbH, 
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt

– heretter BoD – OG 

«ADRESSE»

– heretter avtalepartner –

blir følgende avtalt i tillegg til Forfatteravtalen hhv. 
rammeavtalen av DD.MM.ÅÅÅÅ: 
 
Ditt BoD-nummer lyder: XXXXXXXX

Avtalepartneren gir BoD de bruksrettighetene som er 
nærmere angitt i Forfatteravtalen hhv. rammeavtalen for 
 følgende tittel (heretter kalt „BoD-tittel“): 
BoD-nr.:   XXXXXXXX
Tittel:   Eksempeltittel
Forfatter: Ola Nordmann 
ISBN:  978-82-XXX-XXXX-X

1.     BRUKSRETTIGHETER

Format:    XX*XX
Totalt antall sider:  XXX
Papirtype for bokblokk:  Kremhvit/Hvit

Omslag:    Softcover/Hardcover
   Laminering: X
Antall fargesider i 
bokblokken:   0

Bokformatet og utformingen kan ved en produksjon i uten-
landsmarkeder eller for utenlandsmarkeder avvike fra de 
ovennevnte rammedata som følge av konvertering av data 
til de vanlige formatene for de utenlandske bokmarkedene 
(såkalte utenlandseksemplarer).

2.     TRYKKVERKETS RAMMEDATA
2.1
2.2
2.3

Den tittelrelaterte, faste utsalgsprisen som er fastlagt av 
avtalepartneren for salg av tittelen i Norge, beløper seg 
inkl. nåværende gyldig lovbestemt merverdiavgift til  
 
XXX NOK 

4.     UTSALGSPRIS
3.1

6.4
6.3

6.2

2.5

Ved handelsbestillinger for markeder der NOK er lov-
messig betalingsmiddel, mottar avtalepartneren en andel 
til et beløp på XX NOK med tillegg av den respektive lov-
bestemte merverdiavgiften pr. eksemplar. 
Ved handelsbestillinger for markeder der NOK ikke er 
lovmessig betalingsmiddel, mottar avtalepartneren et 
fast honorar i det respektive landets valuta (heretter 
utenlands honorar). Det respektive utenlandshonoraret 
blir varig fastlagt ved tittelens inntreden på markedet, ved 
at  honoraret iht. nr. 5.1 blir omregnet til den respektive 
 nasjonale valutaen med den respektive euro-referanse-
kursen til den europeiske sentralbanken. 
For elektroniske utførelser av BoD-tittelen mottar avtale-
partneren et honorar på XX % av nettoutbyttet fra ut-
nyttelsen av BoD-tittelen ved BoD (særlig fra salg og 
utlån). Nettoutbytte i betydning av 1. setning er det ut-
byttet som virke lig innkommer hos BoD fra utnyttelsen av 
BoD- tittelen med fradrag av merverdi- hhv. salgsavgifter. 
For leie, utlån og andre typer tidsbegrensede overlatelse 
av e-bøker,  retter størrelsen på de inntektene som BoD 
mottar fra salgs partnere for utnyttelsen av e-bøkene (f.eks. 
utlåns portaler), seg etter avtalene mellom BoD og deres 
salgs partnere (dette kan variere alt etter salgspartner og 
salgskanal). 
Honoret og det eventuelle utenlandshonoraret forfaller 
til betaling i NOK ved slutten av et kvartal (utenlands-
honoraret blir beregnet til den respektive NOK-referanse-
kursen fra den europeiske sentralbanken på oppgjørs-
dagen) og i den måneden som følger slutten av kvartalet. 
For øvrig hen vises det til de oppgjørsmetoder som beskri-
ves i Forfatter avtalen hhv. rammeavtalen. 
Utbetaling av honorarer gjelder som forskuddsbetaling 
og blir avregnet ved eventuelle remitteringer av handels-
bestillinger med etterfølgende honorar- eller sluttoppgjør.

2.6
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2.4

5.1

5.4

5.     FORFATTERHONORAR FOR TRYKKVERK OG        
        ELEKTRONISKE UTFØRELSER

5.3

5.2

6.     AVTALETID, OPPSIGELSE

3.3

3.2

3.4

5.5

Denne bokavtalen begynner når begge parter har under-
skrevet og gjelder i ett år (avtalens løpetid). 
Avtalens løpetid forlenges automatisk med ett år når ikke 
en av de to avtalepartnerne sier opp med en frist på tre 
måneder til slutten av avtalens løpetid. 
Det står hver part fritt å si opp avtalen av viktig grunn. 
Bokavtaler kan kun sies opp eller heves totalt, men ikke 
for enkelte bruksformer (f.eks. kun trykkverk eller kun 
elektro nisk utførelse). 
BoD forbeholder seg retten til oppsigelse uten varsel sær-
lig for det tilfellet at det offentliggjøres innhold som kan 
støte offentlig, inneholder politisk ekstremistiske posisjo-
ner, fornærmer personer eller bryter lover (ekstraordinær 
oppsigelse).

6.1

3.     KOSTNADER
3.1 Kostnader for mastering (startavgift) (se ovenfor): X NOK 

inkl. respektive lovbestemt merverdiavgift. 
Avtalepartneren godtgjør for produksjon og salg av egen-
bestillinger som følger: 
1-24 eks.: XX NOK pr. eks. 
25-49 eks.:             XX NOK pr. eks. 
49-99 eks.:  XX NOK pr. eks. 
100-199 eks.: XX NOK pr. eks. 
Over 200 eks.:  XX NOK pr. eks. 

Fraktkostnader blir beregnet i tillegg. Kostnadene retter 
seg etter leveringens omfang med tillegg av den respektive 
lovbestemte merverdiavgiften. 
Produksjon og distribusjon av bestillinger for eget behov 
skjer utelukkende over BoD. Eventuelle formater som er 
spesifikke for landet, kan ikke kjøpes hos BoD som bestil-
linger for eget behov.

6.5



BoD tilbyr avtalepartneren å heve denne bokavtalen før av-
talens løpetid utløper, mot betaling av en kompensasjon på 
XXX NOK inkludert respektiv lovmessig merverdiavgift 
(avtaleheving).

6.6

7.     PRISREGULERING

Hermed bestiller jeg for 0,00 NOK inkl. gjeldende lov-
messig merverdiavgift, internasjonalt salg for oven nevnte 
tittel. Dermed er min bok ikke bare tilgjengelig i Nor-
ge, men også i engelskspråklige områder (USA, Canada, 
Storbritannia). Bokformat og utforming blir automatisk 
til passet de respektive markedsforholdene. Derfor kan 
det oppstå avvik, f.eks. med hensyn til størrelsen på den 
versjonen som er tilgjengelig på det internasjonale marke-
det.  Fargede sider i bokblokken blir trykket i svart-hvitt. 
 Omslaget er derimot forblir farget. 

Jeg vil bruke det gratis e-bokutlånet, for å nå nye lesere og 
dermed kunne dra nytte av ytterligere inntekter. 

Jeg vil ikke at tittelen utkommer som elektronisk utførelse. 
I dette tilfellet gjelder ikke nr. 5.3 og 7.2 i denne avtalen. 
Dessuten forblir den retten til elektronisk utnyttelse av 
 tittelen som er bestemt i nr. 4.1 b. i forfatteravtalen, av-
vikende fra ordningene i forfatteravtalen, hos forfatteren. 

7.1

7.2

7.3
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Hvis markedsprisen for papir endres med mer enn 10 %, 
har BoD rett til å tilpasse den nettoprisen som er avtalt i 
denne tilleggsavtalen med 2 %. Prisendringer må påvises 
(kilde EUWID). 
BoD har rett til ensidig å endre honoraret for elektroniske 
utførelser (nr. 5.3) med virkning for fremtiden. BoD skal 
i tekstform kunngjøre endringer overfor avtale partneren 
med en frist på seks uker før de blir gyldige. Avtale-
partneren kan motsi endringen av forfatterhonoraret med 
en frist på fire uker før endringen blir gyldig. Når avtale-
partneren motsier innen den ovennevnte fristen, har BoD 
rett til å si opp bokavtalen for denne BoD-tittelen til det 
tidspunktet da honorarendringen blir gyldig, eller inn stille 
salget av BoD-tittelen som elektronisk utførelse til det 
tidspunktet da honorarendringen blir gyldig. 
Ved en endring av merverdiavgiftssatsen blir de viste slutt-
prisene tilsvarende tilpasset.

BoD henviser avtalepartneren til at avtalepartneren ikke 
har noen rett til å heve denne bokavtalen og den forfatter- 
hhv. rammeavtalen som er sluttet på grunnlag av denne 
bokavtalen, fordi det ikke dreier seg om noe avstandssalg, 
hhv. det ved BoD-titlene dreier seg om produkter som blir 
produsert individuelt etter avtalepartnerens ønsker.

8.     ANGRERETT

9.     SUPPLERENDE BESTEMMELSER
I den utstrekning det ikke er avtalt noe avvikende i den-
ne bokavtalen, gjelder i tillegg ordningene i den forfatter-
avtalen som er sluttet mellom avtalepartneren og BoD. 
Ufravikelige bestemmelser i det landet der kunden har sitt 
vanlige oppholdssted, berøres ikke av dette. BoD er ikke 
forpliktet og ikke villig til å delta i tvisteforhandlinger for 
et forbrukerråd.

O

O

O

Norderstedt,          (BoD) 
Sted, dato, underskrift 

XXX,                  (forfatter) 
Sted, dato, underskrift 

BoD anbefaler å bruke følgende muligheter for et godt 
salgsresultat (sett kryss): 

Hvis du eksplisitt ikke ønsker gratis konvertering av din 
trykktittel til den tilsvarende eboken, sett kryss: 

Med min underskrift under denne bokavtalen gir jeg BoD 
samtidig frigivelse til trykk av ovennevnte bok.



Norderstedt,          (Bod) 
Sted, dato, underskrift 

«XXX»,                  (forfatter)
Sted, dato, underskrift 

Books on Demand GmbH     
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
TYSKLAND 

Adresseopplysninger (aktuell databaseinnføring) 

Firma:  XXX
Navn:  Ola Nordmann
Gate:  XXX
Sted:  XXXX XXXX
Telefon:  XXX
E-post:  XXX

Bankopplysninger (aktuell databaseinnføring) 

Kontoinnehaver:  «KONTOINHABER»
Kredittinstitutt: «BANK»
IBAN:  «IBAN»
BIC/Swift: «BIC» 
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DINE KUNDEDATA

Vennligst suppler manglende opplysninger og korriger om nødvendig. Returner dette skjemaet sammen med den underskrevne 
bokavtalen til: 

Kundenummer:   XXX
BoD-nummer:   XXX
Prosjektansvarlig:  XXX

Ev. korrigering ved manglende eller feil innføring:

Ev. korrigering ved manglende eller feil innføring:

Kun for forlag og andre foretak - Opplysninger om merverdiavgift 

         Jeg/vi er næringsdrivende i betydning av norsk lov 
         om merverdiavgift. 

Mitt/vårt orgnr. hhv. skattenummer er: 
(aktuell databaseinnføring: XXX)


