
 

 Side 1 af 2 

 

 

 

 

Justeringer i DR’s standardkontrakter for entrepriseaftaler 

Nedenfor kan du se ændringer til DR’s standardkontrakter kategori 1-4 samt DR’s 

standardkontrakter BØRN 1-3: 

 

Pkt. 1.9.2 og 1.9.3. Ændret adresse til levering af billeder hhv. programtekst 

 

Pkt. 2.4  Nye kontaktoplysninger for spørgsmål om elektronisk fakturering 

 

Pkt. 3.2.1 (Kat. 2 og 3) Ændring af pligten til at beskytte varemærke. 

 

Pkt. 3.2.2 (Kat. 2 og 3) DR’s rettigheder til programtitel, logo mm, der er fremkommet og 

anvendt i Produktionen. 

 

Pkt. 3.2.4 (Kat. 2 og 3) Tilpasning således at aftale om yderligere sæson skal ske på 

væsentligt samme vilkår dog stadig på DR’s standardkontrakt, hvor 

evt. ændringer i vilkår mm forhandles loyalt. 

 

Pkt. 3.3.1 Omformulering af afsnit om merchandise, så begrebet erstattes af 

”tilknyttede rettigheder” 

 

Pkt. 3.10 (Pkt. 3.9 i Kat. 1)  

Begrænsning og præcisering af DR’s ejerskab til anskaffelser 

finansieret af Produktionen 

 

Pkt. 3.11 (Pkt. 3.10 i Kat. 1)  

Ændring af opbevaringsperioden fra 4 til 6 måneder pga. ændringer i 

lovgivningen. 

  

Pkt. 4.3 og 4.3.4 (4.2 og 4.2.4 i Kat. 1) 

Ændring af indtægtsdeling som følge af udvidelse af begrebet 

merchandise til ”yderligere rettigheder” – hvor der vil være behov for 

konkret forhandling af indtægtsdeling, samt forenkling af 

opgørelsesmetode for distributionsudgifter. 

 

Pkt. 5.1.11 (Kun for kategori 4)  

Tilføjelse af DR’s ret til eksklusivitet til en dansk titel, der ikke er en 

direkte oversættelse af formatet. 

 

Pkt. 10.1  Fremhævelse af DR Etik afsnit om vederlag til kilder/medvirkende. 

 

Nedenfor kan du se ændringer der særligt gælder for DR’s standardkontrakter BØRN kategori 

1-3: 
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Pkt. 3.2.6 Præcisering af DR’s mulighed for at anvende figurer i andre 

produktioner 

 

Pkt. 4.3 og 4.3.4 (4.2 og 4.2.4 i kategori 1 BØRN) 

Ændring af indtægtsdeling som følge af udvidelse af begrebet 

merchandise til ”yderligere rettigheder” – hvor der vil være behov for 

konkret forhandling af indtægtsdeling. 

Præcisering af liveformidling af figurer med anvendelse af de/den 

medvirkende. 

 


