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1. AFTALEN 
1.1  Happy Flyfish Production ApS (i det følgende benævnt “HFP”) og 
kunden er enige om at anvende disse Generelle Betingelser ved udvikling 
af Koncept (herefter benævnt “Koncept" og/eller “Konceptudvikling”) fra 
HFP til Kunden. Afvigelse fra de Generelle Betingelser kan ikke finde sted, 
medmindre det er aftalt skriftligt.  
1.2  Såfremt der er indgået separat skriftlig aftale mellem HFP og Kunden 
skal den konkrete aftale have forrang, såfremt der måtte være uov-
erensstemmelse mellem disse Generelle Betingelser og aftalen.  

2. ANTAGELSER 
2.1 Inden ordregodkendelse modtager Kunden et dokument med en 
række antagelser som kan indeholde visse af følgende elementer; bud-
getramme for det endelige projekt, målgruppe, problemstillinger, grund-
research, oplistning af forventede afleveringer, pris og tidsramme for 
konceptudviklingen samt andre relevante antagelser (Herefter samlet som 
“Antagelser”). Det er på baggrund af disse Antagelser at Konceptudvikling 
igangsættes. 
2.2 Godkendelse af Antagelserne og budget for Konceptudvikling er 
samtidig en godkendelse af disse betingelser. 

3. FORSINKELSE AF LEVERING 
3.1  Er HFP vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse 
sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles kunden. Årsagen til 
forsinkelsen skal angives, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for lever-
ing kan forventes at finde sted.  
3.2  Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos 
HFP, udskydes leveringstispunktet i det omfang det efter omstændighed-
erne skønnes rimeligt. I øvrigt berettiger forsinket levering ikke Kunden til 
erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.  
3.3  Såfremt Kunden ikke leverer det aftalte materiale rettidigt eller i øvrigt 
har forsinket Konceptudviklingen er HFP berettiget til at udskyde lever-
ingstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist.  
3.4  HFP bærer ikke ansvaret for forsinkelse, hvis Konceptet skal fors-
endes med kurer til udlandet.  

4. GODKENDELSE OG LEVERING AF KONCEPTET 
4.1  HFP leverer Konceptet til Kundens godkendelse, og lettere tilretning 
foretages uden beregning (se pkt. 4.2).  
4.2 Der er i budgettet indregnet 1 time til eventuelle justeringer i materi-
alet. Rettelser derudover betales efter forbrugt tid til HFP’s til enhver tid 
gældende timesats. Rettelser udover 1 time kan udskyde endelig lever-
ingsdato. Rettelser ud over 1 time vil ikke blive påbegyndt uden kundens 
skriftelige godkendelse. 
4.4 Konceptet leveres til kunden per email med mindre andet er aftalt. 
4.5 HFP sørger for betryggende opbevaring af eventuelt originalt materi-
ale modtaget fra Kunden. Kunden er gjort bekendt med at HFP opbevar-
er originale materialer i maksimum 3 mdr. fra leveringsdato, men påtager 
sig ikke ansvar for tyveri, bortkomst, beskadigelse, brand o. lign.  
4.7 Tilretning som Kunden udbeder sig efter at kunden har godkendt 
Konceptet betales særskilt af Kunden og faktureres med den til enhver tid 
gældende timesats.  

5. REKLAMATION OG ANSVARSBEGRÆNSNING  
5.1  Kunden er bekendt med, at det ikke er muligt at reklamere over det 
afleverede Koncept. Kunden kan i stedet vælge ikke at godkende Kon-
ceptet, og vil I så fald ikke skulle betale sidste rate (se pkt. 7.7). Samtlige 
andre rater er stadig forfaldne. 
5.2   Ingen af parterne skal være ansvarlig overfor den anden part for 
indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjeneste 
og lignende økonomiske tab.  
5.3  HFP erstatningsansvar er begrænset til det for Konceptet fakturerede 
beløb.  

6. FORSIKRING 
6.1  HFP forsikrer egne medarbejdere og udstyr. 

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER  
7.1  Prisen fremgår af det aftalte budget. Ved HFP’s indhentning af ek-
stern finansiering påregnes der et finansieringsgebyr på 15% af det fak-
tisk indhentede beløb (eks. moms). Dette beløb vil fremgå af budgettet. 
7.2 HFP er berettiget til at tillægge alle eksterne direkte udgifter et mark-
up på 15% i forbindelse med eventuel refusion af disse. 
7.3  HFP forbeholder sig ret til at ændre priserne med 30 dages skriftligt 
varsel som følge af prisændringer fra eventuelle underleverandører.  
7.4  Betalingsbetingelserne er kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre 
andet er skriftligt aftalt.  
7.5  I tillfælde af misligholdelse med betaling forbeholder HFP sig ret til:  
7.5.1  at beregne en månedlig rente på 1,5% pr. påbegyndt måned af 
fakturabeløb til betalingen er modtaget,  
7.5.2  at opkræve gebyr med DKK 100,00 per rykkerskrivelse, dog højest 
for 3 rykkerskrivelser for samme Koncept,  
7.5.3   at tilbageholde øvrige Koncepter, som er bestilt men ikke effek-
tueret på det pågældende Tidspunkt, indtil Kunden har betalt alle skyldige  

beløb inklusiv renter og omkostninger, og/eller  
7.5.4  annullere alle udestående ordrer, som ikke er effektueret.  
7.5.5  at tilbageholde samtlige af HFP generede rettigheder til Konceptet. 
7.6 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav i HFP´s 
fakturaer.  
7.7 Koncepter faktureres med 50% ved opstart samt 50% ved Kundens 
godkendelse.  
7.8 Manglende Godkendelse. Godkender Kunden ikke Konceptet skal 
sidste rate ikke betales. Ved manglende godkendelse af Konceptet 
fraskriver Kunden sig enhver ret til at bruge de af HFP frembragte idéer 
eller koncepter og samtlige de af HFP frembragte rettigheder til Konceptet 
forbliver hos HFP. HFP vil være berettiget til at videresælge Konceptet til 
3. part. 
7.9 Godkendelse og brug af Koncept. Godkender Kunden Konceptet 
forfalder den sidste rate. Det står Kunden frit for at vælge en 3. part til 
produktionen baseret på det godkendte Koncept, dog vil et fravalg af 
HFP som leverandør udløse en rettighedsbetaling på 50% oven i den 
aftalte pris for Konceptet. Dette beløb er forfaldent 8 dage efter Kunden 
har meddelt HFP af de ønsker at gå videre med 3. part eller senest på 
dagen hvor produktion på baggrund af Konceptet starter. Ved godk-
endelse af Koncept og betaling af sidste rate for Konceptet vil HFP ikke 
være berettiget til at videresælge Konceptet til 3. part. 
7.10 Godkendelse af budget, del-godkendelser og endelig godkendelse 
af Konceptet kan foretages via email med mindre andet er specifikt aftalt. 
En sådan godkendelse via email er således juridisk bindende. 
7.11 HFP’s gældende timesats for arbejde udført i normal kontortid er kr. 
1.295 per påbegyndt time eksklusiv moms, transport, diæt samt udlæg. 
For arbejde udført ud over normal kontortid opkræves der det dobbelte. 
HFP er ikke forpligtiget til at udføre arbejde udenfor normal kontortid. 
Normal kontortid anses for at være mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 
16.00 samt fredag fra kl. 08.00 - 15.00, dog undtaget dage hvor HFP 
holder ferie samt almindelige danske helligdage. 

8. AFLYSNING  
8.1   Aflyses udviklingen af Konceptet (Konceptudvikling) af Kunden 
senere end 14 dage før projektets begyndelse betales 50% af det aftalte 
budget for Konceptudvikling (iflg. det godkendte budget). Allerede 
afholdte udgifter faktureres 100%. 
8.2   Aflyses optagelserne af Kunden senere end 5 dage før Koncep-
tudviklingen er planlagt begyndt, betales samtlige allerede afholdte 
udgifter, dog minimum 50% af hele det aftalte budget. Aflyses Koncep-
tudviklingen af Kunden senere end 72 timer før Konceptudviklingen begy-
ndelse betales 100% af det aftalte budget. 



8.3  Aflyses Konceptudviklingen af HFP, har Kunden ikke krav på kom-
pensation af nogen art, men eventuelle rateindbetalinger vil blive fuldt 
tilbagebetalt.  

9. RETTIGHEDER  
9.1  Kunden indestår for at være indehaver af samtlige rettigheder til det 
til HFP overleverede materiale og overdrager samtidig en ikke-eksklusiv 
ubegrænset tids- og territoriemæssig kommerciel brugs- og salgsret til 
disse rettigheder til HFP. 
9.2  HFP indestår for, at de gennem HFP leverede elementer til Konceptet 
ikke krænker tredjemands rettigheder.  
9.3   HFP overdrager som standard, og med mindre andet er aftalt 
skrifteligt, en 1-årig ikke-eksklusive visnings- og brugsret til Konceptet i 
Kongeriget Danmark (herunder Grønland og Færøerne) til Kunden. Denne 
ret er begrænset til brug indenfor de i projektet definerede rammer. Kon-
ceptet må således ikke bruges på anden måde end oprindeligt tiltænkt 
med mindre dette aftales skrifteligt med HFP og HFP får kompensation 
herfor. Denne rettigheds-overdragelse sker samtidig med at Kundens 
betaling for sidste rate for Konceptet tilgår HFP’s konto. 
9.4  Såfremt der bruges beskyttet originalmusik afregner Kunden direkte 
til KODA/NCB ved brug ud over det i budgettet beskrevet. 
9.5  HFP er berettiget til at vise hele eller dele af Konceptet samt nævne 
kunden som reference på egne hjemmesider og i forbindelse med 
”showreels” eller andet promotion-materiale for HFP.  

10. FORCE MAJEURE  
10.1 Ingen af parterne er ansvarlig for forsinkelser opstået som følge af 
omstændigheder den pågældende part ikke er herre over, eksempelvis 
ulykke, arbejdskonflikter, forsinkelse fra underleverandør, nedbrud eller 
udfald af strøm, virusangreb, nedbrud af telekommunikationslinier og lign.  

11. LOVVALG OG VÆRNETING  
11.1 Disse Generelle Betingelser skal fortolkes i henhold til dansk ret. 
Parterne har aftalt Viborgs Byret som værneting. 


