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Handelsbetingelser – Berthu & Co 

 
Mellem Leverandøren 
  

 Berthu & Co IVS 
  Bryggervangen 4, 4. th 
  2100 København Ø 
 
  (herefter kaldet Leverandøren) 
 
og Kunden 
 
  (herefter kaldet Kunden) 
 
 
 
1. A F T A L E G R U N D L A G  
 
1.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Leverandørens tilbud og 

ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Leverandørens salg og 
levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). 

 
1.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun 

gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 
 
 
2. H O N O R A R  
 
2.1 Honorar er fastsat i en separat aftale. 
 
2.2 Leverandøren er berettiget til at fremsende en faktura til kunden ved en 

kalendermåneds afslutning. Leverandørens honorar forfalder til betaling 8 
dage efter datoen på de af Leverandøren fremsendte fakturaer. 

 
2.5 Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente. 
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3.  P R I S E R  O G  B E T A L I N G   
 
3.1.   Alle priser er i danske kroner eksklusiv moms. 
 
3.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud 

eller 
ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige 
omkostninger. 

 
3.3.  Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Leverandøren berettiget til at 

kræve betaling for: 
3.3.1. Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med kunden efter 

aftalens indgåelse. 
 
 
4. V I D E N O V E R F Ø R S E L  
 
4.1 Kunden er forpligtet til at overføre relevant viden til Leverandøren herunder 

kundens data, systemer og metoder, der gør Leverandøren i stand til at 
levere den aftalte serviceydelse. Er der tale om personfølsomme 
oplysninger, skal der udarbejdes en persondataaftale imellem partnerne jf. 
GDPR-lovgivningen. 

 
4.2 Kunden er forpligtet til at deltage i den videnoverførsel, som efter 

Leverandørens opfattelse er nødvendig for at levere Opgaven. 
 
 
5. F O R T R O L I G H E D S K L A U S U L  
 
5.1 Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed med hensyn til 

oplysninger, som ikke i forvejen er retmæssigt offentliggjort, vedrørende 
Leverandøren og/eller Kundens forhold. Bestemmelserne om fortrolighed 
gælder også efter nærværende Aftales ophør uanset årsagen til ophøret. 

 
5.2 Leverandøren må ikke udsende offentlig meddelelse om nærværende aftale 

eller offentliggøre hele eller dele af nærværende Aftales indhold, med 
mindre andet aftales skriftligt. 

  
5.3 Leverandøren er berettiget til at oplyse offentligheden om samarbejdets 

eksistens, partnerne imellem, og i overordnet termer forklare om 
samarbejdet karakter, såfremt fortrolige oplysninger ikke offentliggøres. 
Leverandøren må altså anvende kunden som ”reference”. 
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6.  F O R T R O L I G H E D S K L A U S U L  
 

6.1.   Det påhviler Kunden at sikre overensstemmelse mellem Leverandøres 
leverancer og den til enhver tid gældende lovgivning. 

6.2.   Kunden er ansvarlig for at godkendt annoncemateriale såsom online 
bannere, SEO-tekster, søgeord, tekstannoncer, øvrigt skriftligt materiale, 
Social media indhold m.m. er i overensstemmelse med den til enhver tid 
gældende lovgivning.  

6.3  Leverandøren forpligter sig til at fremsende materiale til godkendelse hos 
kunden forud for publicering eller lancering af kampagner. Der er 1 
korrekturgang på leverancer såsom bannere, tekstannoncer, SEO-tekster, 
sociale media indhold m.m. med mindre andet er aftalt på skrift. Såfremt 
der herefter opstår flere korrekturgange end én, er Leverandøren berettiget 
til at opkræve vederlag for ekstra arbejde. 

 
 
7.  A N S V A R   
 
7.1.  Leverandøren påtager ikke noget ansvar for indirekte eller afledte tab, 

såsom tab af avance, driftstab, goodwill, kunder, løbende omkostninger. 

7.2.   Leverandørens samlede erstatningsansvar kan maksimalt beløbe sig det af 
Leverandørens fakturerede (ekskl. moms) og modtagne beløb for den 
serviceydelse og/eller produkt, som erstatningskravet er opstået på grundlag 
af. 

7.2.1.  Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en ydelse er 
erstatningsansvaret begrænset til et beløb svarende til de faktiske ydelser, 
der er faktureret, de seneste to måneder før kravet fremsættes. 

7.3.  Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af materialer, 
bannere, tekster, skriftlige dokumenter o. lign., som ikke er i Leverandørens 
varetægt, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af 
en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af 
arbejde, Leverandøren har udført. 

 
 
8.  M A N G L E R  

8.1.   Leverandøren har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres efter at 
Kunden har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendelse, 
herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lign. 

8.2.   Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger 
ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen. 
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8.3.   Leverandøren forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt 
Kunden har reklameret herover straks efter, at Kunden er eller burde være 
blevet bekendt hermed, dog under alle omstændigheder senest 10 (ti) dage 
efter, at ydelserne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte 
reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile 
Leverandøren. 

8.4.   Kunden skal give Leverandøren en rimelig mulighed for og frist til at 
afhjælpe enhver misligholdelse af Leverandørens forpligtelser i forhold til 
ydelserne. 

8.5.  Leverandøren er kun ansvarlig for sine egne ydelser. Leverandøren hæfter 
ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale 
eller andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til 
leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, hosting, produkter, 
materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i 
leverancen. 

 
 
9. O P H A V S R E T  O G  B R U G S R E T   
 

9.1.   Leverandøren har den fulde ophavsret til leverancer, der er unikt fremstillet 
til Kunden. 

9.2.  Når Kunden har bestilt unikt fremstillede leverancer og betalt det fulde 
vederlag, opnår kunden brugsret til disse, og kan frit anvende dem på det 
danske marked, i den form og til de formål, de er bestilt på. Omhandler 
leverancen markeder uden for Danmark aftales dette separat. 

9.2.1.   Udvidet brug af leverancerne skal aftales med Leverandøren og evt. 
nødvendig korrektion kan foretages såfremt der falder et vederlag til 
Leverandøren. 

9.3. Kunden kan anvende alle leverancer i Danmark, men har ikke ophavsret til 
at gøre brug af leverancer i lande uden for Danmark, uden forudbetalt 
vederlag for rettigheden hertil hos Leverandøren. Det gælder materiale 
såsom bannere, annoncetekster, skriftlige dokumenter, SEO-tekster m.m. 
Dette er ikke gældende såfremt, der skriftligt, er aftalt leverancer til et 
eller flere lande uden for Danmark.  
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10. M I S L I G H O L D E L S E   
 
10.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder nærværende aftale, er den 

anden part berettiget til uden varsel at ophæve aftalen, såfremt 
misligholdelsen ikke er bragt til ophør 7 dage efter afsendelsen af skriftligt 
påkrav. 

 
10.2 Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, 

såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb. 
 
10.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning for 

ethvert direkte tab i anledning af misligholdelsen, jf. dog pkt. 6. 
 
 
 
11. F O R C E  M A J E U R E  
 
11.1 Ingen af Parterne skal i henhold til nærværende Aftale blive 

erstatningsansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der 
ligger uden for partens kontrol, herunder strejke, netværksnedbrug og 
lockout, og som parten ved aftalens underskrift ikke burde have taget i 
betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. 

 
 
12. T V I S T E R ,  V Æ R N E T I N G  O G  L O V V A L G  
 

12.1 Enhver tvist mellem partnere skal afgøres ved dansk ret i København. 

 
 

***** 
 
 

 


