
Forfatteravtale
MELLOM

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

– heretter BoD – OG 

«ADRESSE»

– heretter forfatter –

sluttes følgende avtale:

Avtalens gjenstand er utnyttelsen av forfatterens verk 
( heretter: „BoD-tittel“) ved BoD, særlig i form av produk-
sjon og salg av trykkede eksemplarer (heretter„trykkverk“) 
og ved salg og tilgjengeliggjørelse av BoD-titler i elek-
tronisk form, f.eks. som e-bøker (heretter: „ elektroniske 
utførelser“), særlig for individuell henting på Internett 
med nedlasting, ved BoD til forhandlere, mellomhandlere/ 
aggregatorer, biblioteker og andre samarbeidspartnere og 
deres respektive avtakere (heretter „samarbeids partner“) 
og direkte til sluttavtakere (heretter „kunder“). Inn holdet 
kan bestå av verket til en enkelt forfatter eller av verk fra 
forskjellige forfattere, i dette tilfellet er forfatteren ut-
giveren av innholdet. Elektroniske utførelser kan også 
være multimediaverk og lydbøker. BoD hhv. samarbeids-
partnerne selger BoD-tittelen i forbindelse med denne 
avtalen etter konkrete (ev. formidlet av tredjemann) bestil-
linger fra kunder („handelsbestillinger“) eller forfatteren 
(„egenbestillinger“).

1.     AVTALEGJENSTAND

2.1

2.2

2.3

Forfatteren gir BoD for alle kjente bruksmåter de regi-
onalt og innholdsmessig ubegrensede, overførbare og 
sublisensier bare rettighetene til utnyttelse av BoD-titlene 
så lenge den respektive bokavtalen løper. Det samme gjel-
der også for alle ukjente bruksmåter, særlig for fremtidige 
forretningsmodeller. Uttrykkelig inkludert er da følgende 
rettigheter, kompetanser og funksjoner:
Bokrettigheten, dvs. retten til produksjon av trykkede eks-
emplarer av BoD-tittelen, særlig etter individuelt krav 
ved enkeltbestilling („Print-on-Demand“) inkludert egen-
bestillinger fra forfatteren; 
Rettigheten til å lagre, mangfoldiggjøre, distribuere, selge 
og offentliggjøre Bod-tittelen (inkludert digitale leseut-
drag, heretter „leseutdrag“, samt alle tilgjengelige meta-
data), både i stasjonær handel og på nett; 
Rettigheten til behandling og bearbeidelse hhv. ut arbeidelse 
av en elektronisk trykkfil og til tilpasning etter nåværen-
de og fremtidige lesesystemer, og særlig rettig heten til å 
forkorte, bearbeide eller på annen måte  omforme BoD-tit-
telen, idet de ufravikelige personlige opphavs rettighetene 
bevares, f.eks. for produksjon av „abstracts“ (korte sammen-
fatninger og beskrivelser) og for produksjon av e-bøker 
med multimediale og interaktive elementer. Bearbeidings-
retten omfatter også rettigheten til å endre BoD-tittelen 
for produksjon av elektroniske trykkfiler („trykkoriginal“) 
og elektroniske filer for elektroniske utførelser (særlig som 
e-bok), i den utstrekning dette er nødvendig av tekniske 
grunner, særlig å tilpasse BoD-tittelens format og layout 
etter elektroniske og andre lesesystemer, samt å forenkle, 
behandle eller skifte ut elementer i BoD-tittelen (f.eks. 
spesial tegn, bilder osv). For utnyttelse i elektronisk form 
er BoD ut over § 3 berettiget til å utstyre BoD-tittelen med 
flere metadata og å endre eksisterende metadata; 
For utnyttelse i elektronisk form er BoD berettiget til å ut-
styre BoD-tittelen med såkalte metadata (særlig angivelser 
om opphavsrett som er vanlig i bransjen, angivelse av tittel 
og forfatter og av BoD som forlag og ISBN-nummer) og å 
endre eksisterende metadata; 
Retten til å ta BoD-tittelen inkludert trykkoriginalen (in-
kludert alle digitale og fysiske formater) og grunnlagene 
for elektroniske utførelser for utnyttelse opp i BoD-data-
basene og i katalogdatabaser for detaljister og grossister 
og andre distributører og nettjenester. Inkludert er også 
retten til å omforme og behandle BoD-tittelen for disse for-
målene, i den utstrekning dette er teknisk nødvendig; 
Fremføringsretten, dvs. retten til å fremføre BoD-titlene i 
ikke scenemessig form så ofte man vil, inkludert retten til 
å ta opp fremføringen på valgfrie billed-, lyd- eller  andre 
data medier og bruke disse med alle bruksmåter som er 
gjenstand for avtalen, f.eks. som lydbok; 
Opptrykksretten, dvs. rett til fullstendig eller delvis opp-
trykk og ettertrykk av BoD-titler, også som fortsettelse, i 
periodiske (f.eks. aviser og tidsskrifter) og ikke periodiske 
medier av enhver type, særlig også på Internett og i sam-
linger av verk fra flere forfattere;

4.     BRUKS- OG DISTRIBUSJONSRETTIGHETER
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e)

f)

g)

2.     FORFATTERAVTALENS GYLDIGHETSOMRÅDE,
UTSKIFTING AV TIDLIGERE FORFATTERAVTALER

Denne avtalen (heretter: „forfatteravtale“) gjelder som 
rammeavtale for alle fremtidige enkeltavtaler om enkelte 
BoD-titler som sluttes mellom forfatteren og BoD (her-
etter: „bokavtaler“). 
I den utstrekning forfatteren og BoD tidligere  allerede 
har sluttet en forfatteravtale eller rammeavtale (her etter 
sammen fattet: „tidligere forfatteravtale“), går  denne 
forfatter avtalen inn i stedet for den tidligere forfatter-
avtalen med virkning for fremtiden. Betalingskrav som 
alle rede har oppstått for partene fra den tidligere forfatter-
avtalen er ikke berørt av dette. 
Forfatteravtalen gjelder også for bokavtaler hhv. BoD- titler 
som allerede eksisterer. Hvis denne forfatteravtalen avviker 
fra bestemmelsene i eksisterende bokavtaler, går vilkårene 
i denne forfatteravtalen foran med virkning for fremtiden.

3.     AVLEVERING AV MANUSKRIPTET
I den utstrekning det ikke er avtalt noe annet (særlig i for-
bindelse med bestilling av ytterligere ytelser fra BoD), er 
forfatteren forpliktet til å stille manuskriptet til rådighet 
for egen regning, trykkeklar (inkludert sats og korrektur) 
som „opplastinger“ (opplasting i databasen hos BoD over 
Internett).



Retten til bruk av tittelen, dvs. retten til bruk av verks-
tittelen til BoD-tittelen som betegnelse av BoD-tittelen. 
Inkludert er retten til å utnytte verkstitlene i samme om-
fang som selve BoD-titlene; 
Retten til reklame, dvs. retten til bruk av BoD-tittelen 
og forfatterens navn og bibliografiske opplysninger for 
reklame formål av enhver type, både i reklame for BoD- 
titler og i reklame for BoD og de respektive samarbeids-
partnerne. Retten til reklame gjelder også for bilder av for-
fatteren og biografiske opplysninger om forfatteren, når og 
i den utstrekning forfatteren har stilt slike opplysninger til 
rådighet for BoD eller gitt sitt samtykke til dette; 
Retten til gratis og ukryptert visning av leseutdrag („Pre-
views“) og til bruk i rammen av fulltekstsøk (f.eks. hos 
Google Books eller Amazon Look Inside) og retten til 
stikkordsøk i verkets fulltekst og til gratis visning av den 
delen av teksten som er umiddelbart rundt stikkordet; 
Retten til å tilby en nettlesefunksjon (og nedlasting over 
strømming eller lignende teknologi); 
Retten til å markere tekstdeler for å la kunden/brukeren 
supplere notater og bokmerker; 
Retten til å klippe ut strengt begrensede tekstdeler (som 
f.eks. sitater) og gjøre dem tilgjengelige for andre (særlig 
også i sosiale nettverk som Twitter, Instagram, Facebook 
osv.) ved bruk av det fullstendige sitatet; 
Retten til å ha en „kopier og lim inn“-funksjon tilgjengelig, 
for å trykke et eksemplar av den respektive e-boken; 
Retten til en høytlesingfunksjon / Text to Speech (auto-
matisk omdannelse til audiolydsignaler tilbudt av samar-
beidspartner); 
Retten til registrering og vurdering av tilganger til 
BoD-titlene („Sporing“), for å måle bruk og utbredelse av 
BoD-titlene og 
Andre funksjoner, i den utstrekning hver av dem er nød-
vendig for salg over samarbeidspartner, dessuten, samt 
Retten til leie og utlån, dvs. retten til å overlate BoD-titler 
midlertidig (f.eks. i en type utlånsbibliotek hhv. abonne-
mentsmodeller). 
BoD er, ved den bruk av BoD-titler som er tillatt i henhold 
til denne avtalen, berettiget til å bruke tekniske vernemeka-
nismer for kontroll av tilgang og bruk (f.eks. Digital Rights 
Management, signaturer, kopieringsbeskyttelse, vannmer-
ker, krypteringsteknologier osv.) eller la dem brukes. 
BoD har rett til, uten separat samtykke fra forfatteren, å 
tildele andre, særlig driftere av nettbutikker og andre sam-
arbeidspartnere, i inn- og utland, (helt eller delvis) under-
lisenser med hensyn til ovenstående rettigheter. 
Hvis det er lovlig mulig og en overdragelse er nødven-
dig, overdrar forfatteren eventuelle krav på vederlag (ev. 
også etter honorar) til BoD, i den utstrekning BoD lar en 
sammen slutning av forleggere og rettighetshavere ivareta 
dem (tysk lov om opphavsrett (UrhG) § 63a, 2. punktum). 
BoD aksepterer overdragelsen. Det samme gjelder i om-
vendt tilfelle. 
Når forfatteren i den respektive bokavtalen for en eller  flere 
BoD-titler har valgt at denne/disse BoD-titlene kun er for 
egenbestillinger fra forfatteren (altså eksemplarer som 
produseres for forfatteren på bestilling fra forfatteren), gir 
forfatteren BoD kun de bruksrettighetene som er nødven-
dige for egenbestillinger. 
Forfatteren skal sikre at alle lisenser som er påkrevet og 
nødvendige for BoD for utnyttelse, produksjon og salg 
av BoD-titlene foreligger, hhv. om nødvendig, ble innlagt 
 etterlisensiert og teknisk i overensstemmelse med den 

h)

4.2

respektive lisensen. I den utstrekning forfatterens grunn-
lag inneholder elementer (f.eks. tekster, spesielle skriftty-
per, bilder og/eller fotografier), som forfatteren ikke har 
skapt selv og som forfatteren ikke har noen egen bruksrett 
til („eksternt materiale“), er forfatteren forpliktet til for 
egen regning å erverve samtlige nødvendige tillatelser fra 
de respektive rettighetshaverne for bruk av det eksterne 
materialet ved BoD og/eller deres samarbeidspartnere i 
rammen av denne avtalen.

5.     YTELSER FRA BoD
BoD produserer BoD-tittelen fra det manuskriptet som 
forfatteren har oversendt i henhold til § 2, selger den, fører 
den opp i verdensomspennende egne kataloger og i katalo-
ger fra samarbeidspartnere og leverer BoD-tittelen til (ev. 
internasjonale) samarbeidspartnere (handels bestillinger), 
dessuten til forfatteren (egenbestilling), til kunder og et-
ter oppdrag og på vegne av forfatteren til tredjemann. For 
å gjennomføre salget av BoD-tittelen ved samarbeids-
partnere, er BoD berettiget til å gi samarbeidspartneren 
en kopi av trykkoriginalen og av de elektroniske utførel-
sene for BoD-tittelen for egen lagring. BoD skal da sikre 
at en lagret trykkoriginal og elektroniske utførelser, i den 
utstrekning de finnes, kun blir brukt etter bestemmelsene 
i denne avtalen og i den bokavtalen som gjelder for den 
respektive BoD-tittelen. Det er ingen rett til utlevering 
av den trykkoriginalen som BoD har satt opp, eller av en 
kopi av underlaget for elektroniske utførelser. Opplistingen 
av BoD-tittelen for salg kan utebli totalt eller hos enkel-
te samarbeidspartnere, når BoD eller enkelte samarbeids-
partnere mener at tittelen ikke er egnet for dette. 
For elektroniske utførelser (særlig e-bøker) kan det være 
nødvendig å formatere BoD-tittelen i det filformatet som 
er påkrevet for den respektive samarbeidspartneren. I dette 
tilfellet er BoD berettiget, men ikke forpliktet, til å foreta 
konverteringen av den respektive BoD-tittelen for egen 
regning. En konvertering er særlig utelukket når dette av 
tekniske grunner på grunn av BoD-tittelens beskaffenhet, 
ikke er mulig med en økonomisk rimelig innsats. 
BoD foretar for forfatteren å melde tittelen til Den norske 
Bokdatabasen (database over tilgjengelige bøker), når for-
fatteren har fått et ISBN over BoD. Endringer i titteldata 
skal ev. meldes skriftlig til BoD. Hvis forfatteren ikke mel-
der fra om endringer, blir titteldata overtatt uendret for 
følgende utgaver av Den norske Bokdatabasen. 
BoD og/eller samarbeidspartnerne har rett til, straks eller 
senere, å avvise partnertittelen, metadata og leseutdrag, 
uten angivelse av grunn, og/eller innstille salget endelig 
eller forbigående. 
BoD avgjør etter fritt skjønn valget av samarbeidspart-
nere og om type rettslig forhold til den respektive sam-
arbeidspartneren. Forfatteren har da ikke krav på at BoD 
samarbeider med bestemte partnere og/eller bruker be-
stemte salgsveier. BoD vil imidlertid tilby BoD-titlene 
regel messig på alle salgskanaler som er avtalemessig for-
bundet med BoD, når det er forventet at BoD-tittelen tas 
opp av den respektive samarbeidspartneren. BoD avgjør 
også etter fritt skjønn i hvilke land den respektive BoD- 
tittelen skal selges. Det er da ikke opp til BoD om de re-
spektive forhandlerne i de respektive landene også virkelig 
fører BoD-tittelen opp i listen. Forfatteren har ikke krav 
på at BoD-tittelen blir listeført i bestemte land og/eller av 
bestemte forhandlere i disse landene.

5.1

5.2

5.3

5.4

i)

j)

k)

l)

n)

m)

o)

p)

q)

r)

4.3

4.4

4.5

2Mars 2021



BoD forbeholder seg retten til å avslå manuskripter uten 
angivelse av grunn. 
BoD henviser til at bestemte funksjoner og tjenester ikke er 
BoDs ansvar, særlig (full-)tekstsøk, aktualisering av meta-
data og beskrivelse av den respektive BoD-tittelen i han-
delen. Her dreier det seg om den respektive tilbyders hhv. 
samarbeidspartners tjenester hhv. ansvar, der BoD ikke har 
noen innflytelse på om de fungerer forskrifts messig. BoD 
innestår derfor ikke for en forskriftsmessig funksjon og 
a ktual isering.

5.5

7.4

grunn av nytt opplag eller oppsigelse, blir det forventede 
honoraret ikke utdelt. BoD vil sende forfatteren en faktura 
for et allerede utdelt honorar. BoD kan ev. avregne denne 
med tilgodehavende kreditt. 
Med betaling av forfatterhonoraret er alle finansielle krav 
fra forfatteren fra dette avtaleforholdet overfor BoD betalt, 
hvis ikke noe annet er uttrykkelig avtalt. Forfatterens ufra-
vikelige lovbestemte krav er uberørt av dette. 
Beløp under NOK 250 blir stående på forfatterkontoen og 
blir først utbetalt når dette beløpet overskrides ved kvar-
talets slutt hhv. ved slutten av det respektive kalenderåret. 
Hvis det i forbindelse med samarbeid mellom BoD - særlig 
ved salg av elektroniske utførelser - og samarbeids partnere 
gjelder oppgjørsbestemmelser som avviker fra dette, vil 
BoD i henhold til 1. setning foreta oppgjøret overfor for-
fatteren med det oppgjøret som følger oppgjøret med sam-
arbeidspartneren.

6.     PRISER

Forfatteren betaler til BoD de vilkårene som er avtalt i 
bok avtalen for det respektive produktet. Dette gjelder også 
for forfatterens egenbestillinger:

7.6

9.1

9.2

9.3
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6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.5

9.4

For trykkverk av BoD-tittelen bestemmer forfatteren selv, 
i bokavtalen for den respektive BoD-tittelen, sluttkunde-
prisen som uforbindtlig anbefalt salgspris hhv. fast utsalgs-
pris i NOK inkl. den respektive lovbestemte merverdi-
avgiften. For e-bøker velger forfatteren den uforbindtlig 
anbefalte salgsprisen eller den faste utsalgsprisen inklu-
dert den respektive lovbestemte omsetningsavgiften for 
eboktittelen i NOK fra prismuligheter fra BoD.  
BoD og deres samarbeidspartnere har rett til å gi kjøperne 
av elektroniske utførelser av BoD-tittelen muligheten til 
gratis å laste ned elektroniske utførelser av den respektive 
BoD-tittelen på nytt fra den respektive kundens person-
lige bibliotek, også etter førstegangs nedlasting (ev. flere 
ganger) („gjentatt nedlasting“). Retten til å tilby gjentatt 
nedlasting består fortsatt også etter at denne avtalen og 
bokavtalen opphører.

7.     FORFATTERHONORAR, OPPGJØR
For utnyttelsen av BoD-tittelen ved BoD på grunnlag av 
handelsbestillinger og for elektroniske utførelser, betaler 
BoD forfatteren det forfatterhonoraret som er fastlagt i 
den respektive bokavtalen. For leie, utlån og andre typer 
tidsbegrenset overlatelse av BoD-tittelen, retter størrelsen 
på de inntektene som BoD mottar fra samarbeidspartnerne 
for utnyttelsen av BoD-tittelen (f.eks. utlånsportaler), seg 
etter avtalene mellom BoD og deres samarbeidspartnere 
(dette kan variere alt etter samarbeidspartner og salgs-
kanal). 
For fysiske BoD-titler beregnes forfatterhonoraret ut fra 
den sluttkundeprisen som er fastlagt i bokavtalen, med 
fradrag av lovbestemt merverdiavgift, de produksjons-
kostnadene (selvkost eller eksterne kostnader) som er 
avtalt i bok avtalen, samt de bokhandelsrabatter og andre 
vilkår som er fastlagt av BoD. For elektroniske utførel-
ser av BoD- tittelen beregnes forfatterhonoraret fra den 
prosent satsen av nettoinntekten som er fastlagt hhv. avtalt 
i bok avtalen. For klarlegging: Nettoinntekten er den om-
setningen som oppnås over den respektive salgskanalen, 
med fradrag av alle avgifter og kostnader. Det skal ikke 
betales for gjentatte nedlastinger. 
BoD avregner forfatterhonoraret hvert kvartal. Forfatter-
honoraret utbetales innen slutten av den måneden som 
følger etter det respektive oppgjørskvartalet med over-
føring til den bankkonto som forfatteren har angitt, hvis 
for fatteren har oppgitt noen bankforbindelse overfor BoD. 
Hvis det i forbindelse med samarbeid mellom BoD og sam-
arbeidspartnere gjelder oppgjørsbestemmelser som av-
viker fra dette, vil BoD foreta oppgjøret overfor forfatteren 
med det oppgjøret som følger oppgjøret med samarbeids-
partneren. 
For titler som etter reglene i samkvemsordningen eller av 
andre grunner blir remittert eller avbestilles, f.eks. på

8.     VEDERLAG SOM BETALES AV FORFATTEREN

9.     BETALINSVILKÅR
Betalinger i henhold til nr. 8 skal forfatteren foreta innen 
14 dager fra mottak av en faktura. Hvis forfatteren ikke 
betaler innen den forannevnte betalingsfristen, er betalin-
gen forsinket. Fra forsinkelsen inntrer, betaler forfatteren 
forsinkelsesrenter i lovbestemt størrelse (tysk sivillovbok 
(BGB) § 288). 
Ved levering på grunnlag av egenbestillinger for trykk-
verk, forbeholder BoD seg eiendomsretten til disse egen-
bestillingene til forfatteren har betalt fullstendig. Når for-
fatteren selger de leverte BoD-titlene videre før det avtalte 
vederlaget er betalt, går det kravet som forfatteren har mot 
den respektive kjøperen inn i stedet for eiendomsretten til 
boken, dette kravet overdrar forfatteren allerede hermed 
som forhåndsoverdragelse til BoD; BoD aksepterer denne 
overdragelsen. Dessuten kan forfatteren hverken pantsette 
eller overdra den leverte BoD-tittelen til tredjemann før 
fullstendig betaling. 
BoD har rett til å motregne egne forfalne fordringer som 
BoD har mot forfatteren, mot det forfatterhonoraret som 
skal betales til forfatteren i betydning av § 7.1. 
Forfatteren kan kun motregne fordringer fra BoD med 
ubestridte og rettskraftig fastslåtte fordringer.

10.   BoDs RETT TIL PRISREGULERING
BoD har rett til ensidig å endre forfatterhonoraret og/eller 
trykkostnadene, i den utstrekning de råstoffene og/eller 
produksjonskostnadene som BoD skal betale blir endret. I 
dette tilfellet vil BoD underrette forfatteren om endringen 
med en frist på minst seks (6) uker på forhånd, med melding 
om det endrede forfatterhonoraret. Forfatteren har rett til 
å si opp denne avtalen innen tre (3) uker etter mottak av 
meldingen, til det tidspunktet da endringen trer i kraft, når 
han ikke er enig i endringen (særskilt rett til oppsigelse). 
Når forfatteren ikke sier opp, gjelder endringen av forfat-
terhonoraret fra det tidspunktet som er meldt i henhold til 
fristen. 
Ved en endring av merverdiavgiftssatsen blir de viste slutt-
prisene tilsvarende tilpasset.

10.2

10.1
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13.4

ikke hevder noen usanne fakta, 
ikke fornærmer noen personer eller sprer opplysninger om 
deres privat- eller intimsfære og 
ikke sprer noe innhold som kan støte offentlig, inneholder 
politisk ekstremistiske (f.eks. nasjonalsosialistiske) posi-
sjoner og/eller bryter lover. 
I forholdet mellom forfatteren og BoD er forfatteren an-
svarlig for de publiserte innholdene og er alene ansvarlig 
for følgene som kan oppstå fra publisering og/eller ut-
nyttelse av BoD-titler; Nr. 14 forblir uberørt. 
Skulle forfatteren bryte en av de ovennevnte garantiene og 
BoD i forbindelse med gjennomføringen av denne avtalen 
og/eller den respektive bokavtalen bryter lover, rettslige 
bestemmelser og/eller andres rettigheter (særlig opp-
havs-, personlighets-, tittel- eller mønsterretter), skal for-
fatteren frita BoD og de respektive samarbeidspartnerne til 
BoD fra samtlige krav fra andre, som disse gjør gjeldende 
på grunn av en slik rettskrenkelse, og erstatte den skaden 
som oppstår av den grunn.

11.   LEVERINGSFRISTER, RISIKOOVERGANG

En forfatteravtale sluttes med underskrifter fra begge av-
taleparter eller på nettet som følger: Forfatteren oversen-
der BoD et bindende tilbud om slutning av en forfatterav-
tale, ved at han i det nettinntastingsfeltet på BoDs nettside 
(kan hentes opp med www.bod.no) der han har lagt inn 
bestillingen, klikker på knappen som utløser bestillingen. 
Avtaleslutningen skjer ved at BoD aksepterer dette tilbu-
det med en e-post der aksepten blir erklært, eller ved at 
han begynner å erlegge ytelsen, og dette er merkbart utad. 
Avtalen blir sluttet på norsk. Den blir lagret av BoD, og 
forfatteren kan få innsyn i den i sin kundekonto. 
Forfatteravtalen blir sluttet for ubestemt tid. Forfatter-
avtalens løpetid retter seg etter løpetiden til bokavtalen 
mellom forfatteren og BoD. Når BoD og forfatteren slutter 
mer enn en bokavtale under denne forfatteravtalen, opphø-
rer forfatteravtalen automatisk med opphøret av den bo-
kavtalen som gjelder lengst. 
Forfatteravtalen og alle bokavtaler opphører med for-
fatterens død og fremleggelse av dødsattesten, uten at det 
behøves en separat oppsigelse. Forfatteravtalen og alle bok-
avtaler opphører også senest med utløpet av tre  måneder 
etter siste resultatløse forsendelsesforsøk, når BoD flere 
ganger (minst to ganger) ikke kan sende oppsigelsen.

b)

13.1

13.2

12.3

11.1

11.2

12.1

12.2

13.3

12.5

12.4

BoD forplikter seg til å overlevere bestillinger som ikke 
er egenbestillinger, innen en rimelig leveringstid til den 
respektive ekspedisjonstjenesten. Leveringstider for egen-
bestillinger blir meddelt separat i rammen av bestillingen. 
Forsendelsen av egenbestillinger skjer for forfatterens 
egen risiko.

12.   GARANTI
Forfatteren erkjenner at beskaffenheten på det trykkede 
sluttproduktet er vesentlig avhengig av de vanlige trykk-
prosessene, målenhetene, fargene og råstoffene (papir osv.). 
Disse kan særlig variere ved produksjon i utlandet. BoD 
skylder derfor kun at det trykkede sluttproduktet med hen-
syn til disse kriteriene har en beskaffenhet som er vanlig 
for verk av samme type. 
I den utstrekning det i rammen av produksjon av grunn-
lag for utarbeidelsen av elektroniske utførelser, f.eks. ved 
omdannelse av trykkfilen til et format som er egnet for 
elektronisk salg (f.eks. ePub), bestemte elementer av BoD-
t ittelen (f.eks. spesialtegn, bilder osv.) blir endret, erstattet 
eller bearbeidet av BoD på måter som er tillatt etter denne 
avtalen, er disse tiltakene ingen feil i den elektroniske ut-
førelsen. 
For forfatterens rettigheter ved materielle og rettslige 
mangler ved BoD-titlene (inkludert feil og mindre lever-
ing) gjelder lovbestemte forskrifter, i den utstrekning det 
i det følgende ikke er bestemt noe annet. I alle tilfeller blir 
lovmessige spesialforskrifter uberørt i tilfelle levering av 
BoD-titler til en forbruker, særlig forskriftene med hensyn 
til regress overfor leverandøren iht. tysk sivillovbok (BGB) 
§§ 478, 479. 
For anmeldte mangler yter BoD garanti med senere opp-
fyllelse ved utbedring eller ny levering av varen. For-
fatteren skal gi BoD den tiden og anledningen som er nød-
vendig for den senere oppfyllelsen. Transportkostnader 
blir i tilfelle senere oppfyllelse ikke beregnet. Forfatteren 
skal returnere reklamert vare. 
Hvis senere oppfyllelse slår feil eller hvis en frist som for-
fatteren fastsetter for den senere oppfyllelsen oversittes 
eller er unnværlig etter lovens forskrifter, kan forfatteren 
prinsipielt etter sitt valg forlange nedsettelse av vederlaget 
eller heve avtalen i tilfelle alvorlige feil. 
Forfatteren har kun ytterligere krav på skadeserstatning 
hhv. erstatning for forgjeves utgifter etter bestemmelsen i 
nr. 14 i denne avtalen, de er for øvrig utelukket.

14.   ANSVAR

15.   AVTALESLUTNING, AVTALETID, OPPSIGELSE

BoD hhv. deres medhjelpere er kun ansvarlige for skades-
erstatning - uansett av hvilken rettslig grunn - ved forsett 
og grov uaktsomhet. Ved lett uaktsomhet hefter BoD kun 
for skader fra krenkelser mot liv, kropp eller helse, 
for skader fra forsømmelse av en vesentlig avtaleplikt (for-
pliktelse der oppfyllelse overhodet først gjør en forskrifts-
messig gjennomføring av avtalen mulig og der avtalepar-
ten regelmessig har og kan ha tillit til at den overholdes); 
i dette tilfellet er BoDs ansvar imidlertid begrenset til er-
statning for forutsigbare skader som typisk oppstår. 
Ovenstående ansvarsbegrensninger er ikke å anvende når 
BoD har handlet uredelig eller har overtatt en garanti. 
Dessuten er et ansvar etter produktansvarsloven ikke be-
rørt. 
BoD skal heller ikke erstatte forfatterens forgjeves utgifter 
(når de øvrige forutsetninger for kravet foreligger) ut over 
det omfang som er avtalt i henhold til nr. 14.1.

a)

14.1

13.   GARANTI, FRITAK FOR RETTSKRENKELSE
Med hensyn til de rettigheter som nevnes i nr. 4.1, er BoD 
henvist til forfatterens angivelser om at de består. Uavhen-
gig av skyld garanterer forfatteren i betydning av en be-
skaffenhetsgaranti at han fritt for andres rettigheter kan 
disponere over samtlige rettigheter som er gjenstand for 
denne avtalen, og at han erverver samtlige av andres ret-
tigheter med hensyn til eksternt materiale (nr. 4.5) i nød-
vendig omfang før manuskriptet overleveres til BoD. 
Forfatteren garanterer uavhengig av skyld at han i eller i 
sammenheng med BoD-titlene 
ikke har overtatt noe innhold fra andre (tekster, bilder, 
skrifttyper, logoer osv.) uten forutgående samtykke fra den 
respektive rettighetshaveren i det omfanget som er nød-
vendig for gjennomføring av denne avtalen og av den re-
spektive bokavtalen,

c)

d)

a)
b)

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3
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fremgår av at forfatteren har valgt en annen leveringsmåte 
enn den gunstigste standardlevering som BoD tilbyr). For 
denne refunderingen bruker BoD det samme betalings-
middelet som forfatteren har brukt for den opprinnelige 
transaksjonen, hvis ikke noe annet ble uttrykkelig avtalt 
med forfatteren; ikke i noe tilfelle må forfatteren betale noe 
vederlag på grunn av denne refunderingen. 
Når forfatteren har forlangt at tjenestene skal begynne i 
løpet av angrefristen, skal forfatteren betale BoD et rimelig 
beløp, som tilsvarer andelen av de tjenestene som allerede 
er erlagt inntil det tidspunktet da forfatteren underretter 
BoD om at han utøver angreretten med hensyn til  denne 
avtalen, sammenlignet med det totale omfanget av de 
 tjenestene som er bestemt i avtalen. 

Mønster annulleringsskjema 
(Når forfatteren vil annullere avtalen, skal dette skjemaet 
fylles ut og sendes til BoD)
- Til Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 
Norderstedt, Tyskland: 
- Hermed annullerer jeg/vi (*) den avtalen som jeg/vi (*) 
har sluttet om kjøp av følgende varer (*)/erleggelse av 
 f ølgende tjeneste (*)
       - Bestilt den (*)/mottatt den (*)
       - Forbrukerens navn
       - Forbrukerens adresse
       - Forbrukerens underskrift (kun ved melding på papir)
       - Dato 
  (*) Stryk det som ikke passer

Hvis enkelte eller flere bestemmelser i denne avtalen er 
eller blir helt eller delvis ugyldige eller ugjennomførbare 
(heretter sammenfattet „ugyldig bestemmelse“), blir gyl-
digheten og gjennomførbarheten av avtalen for øvrig ikke 
berørt av dette. I stedet for den ugyldige bestemmelsen 
gjelder en bestemmelse som avtalt som kommer nærmest 
det økonomiske og rettslige formålet til den ugyldige be-
stemmelsen; partene skal omgående skriftlig fastsette den 
bestemmelsen som da gjelder, uten at dette er en forut-
setning for at bestemmelsen er gyldig. Tilsvarende gjelder 
i tilfelle hull i avtalen, hvis det er nødvendig å utfylle dette 
for å oppnå det som partene ville med avtalen. 
Under avtalens løpetid har BoD rett til å nevne forfatteren 
som referanse i reklame og pressearbeid.  BoD har denne 
retten også etter at avtalen opphører, så lenge forfatteren 
ikke har tilbakekalt denne retten. For reklame og presse-
arbeid som nevner eller gjør BoD identifiserbar, trenger 
forfatteren forutgående skriftlig samtykke fra BoD. 
Innholdet i denne avtalen samt alle andre opplysninger 
som middelbart eller umiddelbart gjøres tilgjengelige for 
en part i sammenheng med initiering, gjennomføring og 
avvikling av denne avtalen ved den respektive andre par-
ten, skal behandles konfidensielt og ikke brukes for formål 
som ligger utenfor denne avtalegjenstanden, hvis da ikke 
opplysningen er bestemt for kunder hhv. tilsluttede sam-
arbeidspartnere, allerede offentlig kjent, blir bekjentgjort 
av tredjemann uten pliktforsømmelse eller faller under en 
lovbestemt plikt hhv. bestemmelse om fremleggelse fra en 
domstol eller offentlig myndighet. Denne avtalen om kon-
fidensialitet gjelder fortsatt i tre år etter opphør av denne 
avtalen. 
Ved oppfyllelse av forpliktelsene fra denne avtalen, har BoD 
og samarbeidspartnerne rett til å bruke under kontraktører

15.8

15.4

15.5

15.6
15.7

15.9

17.4

Retten til ekstraordinær oppsigelse av forfatteravtalen 
uten varsel av viktig grunn er uberørt av dette. 
BoD forbeholder seg retten til oppsigelse uten varsel særlig 
for det tilfellet at innhold blir offentliggjort som kan støte 
offentlig, inneholder politisk ekstremistiske posi sjoner, for-
nærmer personer, krenker de interne innholds- og verdi-
retningslinjene fra BoD (de respektive aktuelle innholds- 
og verdiretningslinjene kan lastes ned fra nettsiden til 
BoD) eller internasjonale lover (ekstraordinær opp sigelse). 
BoD forbeholder seg retten til oppsigelse uten  varsel for 
det tilfellet at BoD minst to ganger ikke kan  sende for-
fatteren opplysninger som angår avtale gjenstanden. Den 
ekstraordinære oppsigelsen gjelder kun for den respek-
tive bokavtalen, hvis da ikke BoD erklærer uttrykkelig 
i sammen heng med oppsigelsen at oppsigelsen gjelder 
 denne forfatter avtalen og summen av alle bok avtaler. 
En oppsigelse må være skriftlig. 
Bokavtaler kan kun sies opp eller heves totalt, imidlertid 
ikke for enkelte bruksformer (f.eks. kun trykkverk eller kun 
elektronisk utførelse). 
Løpetiden for de respektive bokavtalene er bestemt i den 
respektive bokavtalen. I den grad en allerede eksisterende 
bokavtale blir supplert og endret med slutning av denne 
forfatteravtalen, endres ikke løpetiden til den respektive 
bokavtalen; den respektive bokavtalen gjelder altså i den 
supplerte hhv. endrede avfatning videre til avtalt slutt på 
løpetiden. Når forfatteren vil heve enkelte eller alle bok-
avtaler før tiden, er dette mulig mot betaling av det  gebyret 
som er fastsatt i bokavtalen (avtaleheving). 
Etter opphør av denne avtalen vil BoD omgående inn-
stille salget av BoD-tittelen og fjerne BoD-tittelen fra 
salg. Dessuten vil BoD også forplikte alle tilsluttede sam-
arbeidspartnere til å innstille salget av BoD-tittelen. Angi-
velsene om de respektive BoD-titlene kan imidlertid frem-
deles bli funnet i samarbeidspartnernes titteldata, de blir 
imidlertid ev. merket med henvisningen ”ikke tilgjengelig” 
(e.l.), hvis samarbeidspartnerne ikke kan sikre levering fra 
en annen kilde. Foreliggende oppdrag som på tidspunktet 
for avtalens opphør ennå ikke er i produksjon, blir fra BoDs 
side fremdeles utført. De rettigheter som allerede er inn-
rømmet kunden, forblir uberørt av et opphør av denne av-
talen hhv. av den respektive oppdragstildelingen, likeledes 
BoDs rett til å muliggjøre gjentatt nedlasting etter nr. 6.2.

16.   ANGRERETT

17.   ØVRIGE BESTEMMELSER

Forfatteren har rett til å annullere denne avtalen innen 
fjorten dager uten angivelse av grunn. Angrefristen er 
fjorten dager fra begynnelsen av denne avtalen.
For å utøve angreretten, må forfatteren underrette BoD 
(føy inn ditt navn, din adresse og, hvis mulig, telefon-
nummer, telefaksnummer og e-postadresse) med en en-
tydig erklæring (f.eks. med brev sendt pr. post eller e-post) 
om avgjørelsen om å annullere denne avtalen. Forfatteren 
kan bruke det vedlagte annulleringsskjemaet, dette er 
imidlertid ikke foreskrevet. For å overholde fristen er det 
tilstrekkelig at forfatteren har sendt meldingen om at han 
utøver angreretten før fristens utløp. 

Annuleringens følger 
Når forfatteren annullerer denne avtalen, må BoD om-
gående og senest innen fjorten dager fra den dagen da 
BoD mottok meldingen om annulleringen, refundere alle 
betalinger som BoD har mottatt fra forfatteren, inklusive 
leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som 

17.2

17.3

17.1
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Norderstedt,          (BoD) 
Sted, dato, underskrift 

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

17.8

15.5

17.6

17.7

hhv. tjenesteytere, og å gi dem de rettigheter som er nød-
vendige for dette, eller bemyndige dem til å utøve de til-
svarende rettighetene. BoD har dessuten rett til å over-
føre denne avtalen helt eller delvis, samt alle eller enkelte 
rettig heter fra denne avtalen, til tilsluttede foretak i betyd-
ning av tysk aksjelov (AktG) §§ 15 ff. Forfatteren kan kun 
overdra krav mot BoD som har oppstått eller vil oppstå i 
sammenheng med denne avtalen, når BoD på forhånd har 
gitt sitt samtykke til dette. 
Denne avtalen inneholder alle og erstatter samtlige tid-
ligere ordninger som partene har truffet om avtale-
gjenstanden. Det finnes ingen muntlige biavtaler. 
Denne avtalen og tolkingen av den er undergitt retten i 
Forbundsrepublikken Tyskland, under utelukkelse av 
kollisjons rettslige bestemmelser i internasjonal privatrett 
(IPR) og under utelukkelse av FN-kjøpsrett (Konvensjon 
om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG)). Når 
partneren er næringsdrivende, avtaler partene Hamburg, 
i den utstrekning det er tillatt, som eksklusivt verneting 
for alle tvister fra og i sammenheng med denne avtalen og 
dens gyldighet. 
BoD har rett til ensidig å endre bestemmelsene i denne 
avtalen, i den utstrekning den omfattende utnyttelsen av 
BoD-tittelen krever det og forfatterens økonomiske og 
opphavsrettslige interesser ivaretas. I dette tilfellet vil BoD 
underrette forfatteren om endringen med en frist på minst 
seks (6) uker på forhånd, med fremleggelse av den nye av-
fatningen. Forfatteren har rett til å si opp denne avtalen 
innen fire (4) uker etter mottak av den nye  avfatningen, 
til det tidspunktet da endringen trer i kraft, når han ikke 
er enig i endringen (særskilt rett til oppsigelse). Når for-
fatteren ikke sier opp, trer den nye avfatningen i kraft til 
det angitte tidspunktet. 
Endringer og suppleringer til denne avtalen må være i 
tekstform for å være gyldige; det samme gjelder for bi-
avtaler og for avkall på formkravet. Skriftlig form (tekst-
form) i betydning av avtalen omfatter etter partenes vilje 
også viljeserklæringer, som blir gitt av BoD over et nett-
skjema (f.eks. inntastingsfelt med knapp for bekreftelse). 
For klarlegging: For oppsigelser kreves skriftlig form iht. 
tysk sivillovbok (BGB) § 126, når det ikke ble avtalt en 
annen form før oppsigelsen blir erklært i tekstform. Mel-
dinger i forbindelse med denne avtalen, særlig § 3, f.eks. 
meldinger om å ta inn eller slette BoD-titler kan foretas 
i rammen av de overføringsmåter som er nevnt i § 3 nr. 1 
eller på annen måte som er skriftlig avtalt mellom partene.
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