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Følgende handelsbetingelser er gældende medmindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Joblinsen. 

 

PRODUKTION AF JOBANNONCER OG ANDRE PRODUKTIONER PÅ FILM. 
 

Betalingsbetingelser  

 

Betalingsbetingelser er fakturadato + netto 8 dage ved levering af produktion under kr. 25.000, - excl. moms. Ved 

produktioner over 25.000, - excl. moms, kan Joblinsen forbeholde sig ret til at a conto fakturere efter følgende 

betingelser: 

 

Fakturering af 40% ved indgåelse af ordre. Betaling:   Fakturadato + 8 dage. 

Fakturering af 40% ved afslutning af optagelser. Betaling:   Fakturadato + 8 dage. 

Fakturering af 20% ved levering af produktion. Betaling:   Fakturadato + 8 dage. 

Indgåelse af ordre sidestilles med accept af tilbud, hvad enten den er som følge af endelig ordreafgivelse, hvad enten 

den måtte være underskrevet eller ej. Eller hvis der er tale om skriftlig korrespondance, som udviser accept af et 

tilbud fra kundens side. 

 

Alle priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l.  Hvis fakturas betalingsfrist ikke overholdes, kan Joblinsen 

tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. 

Ved overskridelse af betalingsfristen, betales 2 % af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned indtil beløbet er 

Joblinsen i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til 

renteloven. 

Joblinsen forbeholder sig ejendomsretten til solgte ydelser, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er 

betalt. 

 

Der udsendes faktura til kunden, senest 14 dage efter første påbegyndte filmoptagelse på lokation. 

 

Korrektur 

Kunden har som udgangspunkt én korrekturgang, med en tilbagemelding inden for 7 dage, medmindre andet er aftalt 

skriftligt, derefter vil fakturaen blive fremsendt. 

 

Copyright / visningsrettigheder  

Alle rettigheder til filmen er kundens ejendom, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. 

Ved godkendelse af filmen leveres en færdig film til kunden produktioner. 

Det er ikke tilladt fra kundens side, at lade tredje part bearbejde det frembragte materiale, uden skriftlig tilladelse fra 

Joblinsen. 

 

Underleverandører  

Joblinsen er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører. 

 

Godkendelse af film  

Filmen godkendes af kunden inden levering. Såfremt kunden ikke overholder aftaler i korrekturfasen omkring  

 

 

 



 
 

godkendelse af Jobannoncen er Joblinsen berettiget til at fakturere kunden de omkostninger, som dette evt. måtte 

medføre produktionen. Godkendelse af filmen fra kundens side er bindende og filmen leveres umiddelbart efter 

godkendelse. Såfremt kunden efter godkendelse måtte have ændring/rettelser til filmen, er Joblinsen berettiget til, at 

efterfakturere kunden de omkostninger der måtte være forbundet med dette, i forbindelse med levering af ny master 

til det pågældende medie. 

 

GENERELT 
Ansvarsbegrænsning  

Joblinsen påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed etc. af de informationer som kunden afgiver til 

Joblinsen. Joblinsen har intet ansvar for hvad kundens mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, personer, 

tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder 

formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemandsrettigheder. I forbindelse med andre produktioner, 

såsom Corporate film o. Lign. kan Joblinsen ligeledes ikke gøres ansvarlig for udefrakommende hændelser, som 

påvirker produktionen og/eller leveringen.   

Ved produktion fralægger Joblinsen. sig ansvaret for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra 

kunden, herunder tekst og billeder m.v. 

 

Aflysning af aftalt optagelse. 

Hvis den i forvejen aftale optagelses dato annulleres, skal det ske senest 72 timer før, ellers pålægges kunden 50% af 

den aftalte produktionspris. 

 

Teknisk kvalitet 

Såfremt der ikke forefindes en skriftlig aftale omkring format, er det op til Joblinsen, at vurdere det relevante format. 

Der laves som udgangspunkt den kvalitet af film som ligger på www.joblinsen.dk. 

 

Alt LOGO og billedmateriale fremsendes til Joblinsen i formatet: PNG 

 

Tvister  

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler. 

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser kan indbringes for de almindelige danske domstole med Retten i Horsens 

som værneting i 1. instans. 

 

Ændringer i handelsbetingelser  

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.joblinsen.dk 

Henvisning til Joblinsen`s Salgs- og Leveringsbetingelser på Joblinsen`s website, fremgår af Joblinsen`s tilbud, 

ordrebekræftelser og fakturaer. 
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