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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 
levering af Kampagner, inkl. delleveringer som f.eks. filmoptagelser, 
videoer m.v. (herefter benævnt "Kampagnen") fra HFP til Kunden. 
Afvigelse fra de Generelle Betingelser kan ikke finde sted, medmindre 
det er aftalt skriftligt, f.eks. i forbindelse med fremsendelse af Tilbud.  
1.2  Såfremt der er indgået separat skriftlig aftale mellem HFP og 
Kunden skal den konkrete aftale have forrang, såfremt der måtte 
være uoverensstemmelse mellem disse Generelle Betingelser og 
aftalen.  

2. BUDGETOVERSKRIDELSER  
2.1  Budgettet kan kun overskrides og faktureres Kunden, såfremt 
Kunden skriftligt har godkendt og/eller beordret budgetoverskridelsen. 
Såfremt imidlertid Kunden er skyld i forsinkelser som gør at HFP’s 
tidsforbrug overskrides, er HFP berettiget til at fakturere kunden for 
det ekstra tidsforbrug samt eventuelle direkte og dokumenterbare 
mer-omkostninger. 

3. FORSINKELSE AF PRODUKT 
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 levering kan forventes at finde sted.  
3.2  Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed 
hos HFP, udskydes leveringstispunktet i det omfang det efter om-
stændighederne 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 produktionen er HFP berettiget til at udskyde 
leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist.  
3.4  HFP bærer ikke ansvaret for forsinkelse, hvis delleveringer skal 
forsendes med kurer til udlandet.  

4. OPBEVARING AF MATERIALER SAMT TILRETNINGER 
EFTER GODKENDELSE 
4.1  HFP sørger for betryggende opbevaring af eventuelt originalt 
materiale modtaget fra Kunden. Kunden er gjort bekendt med at HFP 
opbevarer original materiale i minimum 3 mdr. fra leveringsdato, men 
påtager sig ikke ansvar for tyveri, bortkomst, beskadigelse, brand o. 
lign.  
4.2  Tilretning som Kunden udbeder sig efter at kunden har godkendt 
Kampagnen, eller delleveringer heraf, betales særskilt af Kunden og 
faktureres med den til enhver tid gældende timesats.  

5. REKLAMATION OG ANSVARSBEGRÆNSNING  
5.1  Reklamation over Kampagnen skal ske skriftligt senest 8 dage 
efter hver del-levering. Ved senere reklamation har Kunden mistet sine 
rettigheder til at gøre mangelindsigelser gældende.  
5.2  Skulle en Kampagne, eller del-elementer heraf, vise sig at lide af 
en mangel, som HFP er ansvarlig for, påtager HFP sig efter eget valg 
enten at tilrette det pågældende element indenfor en rimelig frist eller 
at give et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris.  
5.3  Ingen af parterne skal være ansvarlig overfor den anden part for 
indirekte tab og følgeskader, såsom handelstab, driftstab, tabt fortjen-
este og lignende økonomiske tab.  
5.4  HFP erstatningsansvar er begrænset til det for Kampagnen fak-
turerede 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 
ekstern finansiering kan der af HFP påregnes et finansieringsgebyr på 
15% af det faktisk indhentede beløb (eks. moms). Dette beløb vil 
fremgå af budgettet. 
7.2  HFP forbeholder sig ret til at ændre priserne med 30 dages 

skriftligt varsel som følge af rimelige og almindelige prisændringer fra 
eventuelle underleverandører.  
7.3  Betalingsbetingelserne er kontant 8 dage fra fakturadato, med-
mindre andet er skriftligt aftalt.  
7.4  I tillfælde af misligholdelse med betaling forbeholder HFP sig ret 
til:  
7.4.1  at beregne en månedlig rente på 1,5% pr. påbegyndt måned af 
fakturabeløb til betalingen er modtaget,  
7.4.2  at opkræve gebyr med DKK 100,00 per rykkerskrivelse, dog 
højest for 3 rykkerskrivelser for samme Produkt,  
7.4.3 at tilbageholde øvrige materialer/produkter og eller kampagner, 
som er bestilt men ikke effektueret på det pågældende Tidspunkt, 
indtil Kunden har betalt alle skyldige beløb inklusiv renter og omkost-
ninger, og/eller  
7.4.4  annullere alle udestående ordrer, som ikke er effektueret.  
7.4.5  at tilbageholde samtlige af HFP generede rettigheder til Kam-
pagnen. 
7.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav i HFP´s 
fakturaer.  
7.6 Ved Kampagnen med samlet budget på DKK 20.000 eller derover 
betales i 3 rater. af hhv. 40%, 40% og 20%.  1. rate ved godkendelse 
af budget eller kontrakt, 2. rate én uge før start af produktion af Kam-
pagnen og 3.rate ved endelig godkendelse af Kampagnen. Ved min-
dre opgaver betales i 2 rater á 50%, én ved opstart og én ved aflever-
ing. 
7.7 Godkendelse af budget samt del-godkendelser af Kampagnen 
kan foretages via email med mindre andet er specifikt aftalt. En sådan 
godkendelse via email er således juridisk bindende. 
7.8 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 del-leveringer af Kampagnen af Kunden senere end 30 
dage før planlagt igangsættelse af den pågældende del-leveringen, 
betales de faktisk afholdte timer samt udgifter, dog minimum 25% af 
det aftalte budget for den pågældende del-levering.  
8.2 Aflyses del-leveringer af Kampagnen af Kunden senere end 14 
dage før planlagt igangsættelse af den pågældende del-leveringen, 
betales de faktisk afholdte timer samt udgifter, dog minimum 50% af 
det aftalte budget for den pågældende del-levering.  
8.3 Aflyses del-leveringer af Kampagnen af Kunden senere end 5 
dage før planlagt igangsættelse af den pågældende del-leveringen, 
betales 100% af det aftalte budget for den pågældende del-levering. 
8.4  Aflyses del-leveringer af HFP, har Kunden ikke krav på kompen-
sation af nogen art, men eventuelle indbetalinger for den pågældende 
del-levering vil blive refunderet. 

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 Kam-
pagnen 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 Kampag-
nen i Kongeriget Danmark (herunder Grønland og Færøerne) til Kun-
den. Denne ret er begrænset til brug indenfor de i projektet definerede 
rammer. Produktet 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 Kampagnen 
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 Kampagnen 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, eksem-
pelvis ulykke, arbejdskonflikter, forsinkelse fra underleverandør, ned-
brud eller udfald af strøm, virusangreb, nedbrud af telekommunika-
tionslinier 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. 


