
Erklæring vedr. tilladelse til at modtage digitale kopier 
Undertegnede bestiller hermed digital kopi af avismateriale fra Det Kgl. Bibliotek. 

Beskrivelse af det ønskede materiale, fx udgiver, titel, dato, sidetal mv. 

Hvad skal materialet bruges til 

Bestilling af materiale forudsætter tilladelse til brugen fra samtlige rettighedshavere. 

 Bestiller indestår ved sin underskrift på denne erklæring for, at have indhentet tilladelse fra samtlige rettighedshavere

efter ophavsretsloven til, at bestiller kan modtage en digital kopi af ovenstående materiale fra Det Kgl. Bibliotek.

 Bestiller indestår endvidere ved sin underskrift for kun at benytte materialet som aftalt og i den aftalte sammenhæng.

Det Kgl. Bibliotek overdrager ingen rettigheder til bestilleren i forbindelse med, at der modtages en digital kopi.

 Bestiller bekræfter ved sin underskrift på denne erklæring at ville påtage sig det fulde ansvar og friholde Det Kgl.

Bibliotek for ethvert krav og en hvilken som helst udgift i forbindelse med sådanne krav, fra personer eller selskaber,

som måtte mene, at Det Kgl. Bibliotek ved udlevering af de digitale kopier har krænket deres rettigheder i medfør af

ophavsretsloven eller andre regler.

 Bestiller erklærer med sin underskrift at påtage sig til det fulde ansvar for lovligheden af brug af materialet. Det Kgl.

Bibliotek har ret til at videresende enhver henvendelse direkte til bestiller.

Bestillingsansvarlig 

Firma/institution: 

Kontaktperson:  

E-mail:

Fakturaadresse 

Firma/institution: 

Kontaktperson:  

CVR/SE-nr.:  

EAN-nr.:  

Adresse:  

Postnr.:     By: 

Fil sendes til: 

E-mail: _______________________________

Fakturering via (sæt kryds): 

▢ EAN-nr.   ▢ E-mail:____________________________

Dato: _______________  Underskrift på vegne af firmaet: _____________________________________________
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