Aftale mellem Kunstner og Forlaget Ida Publishing
”Den, der har skabt et billedkunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvis det har den tilstrækkelige originalitet.
Ophavsretten opstår i takt med, at et værk skabes. Der er ingen krav om, at man skal registrere sin ophavsret, og der
eksisterer derfor ikke et offentligt register over indehavere af ophavsrettigheder. Ophavsmanden har eneret til at råde
over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Denne eneret varer
indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis man vil bruge et billedkunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af
rettighedshaverens eneret, kræver det rettighedshaverens tilladelse med mindre, det er tilladt efter en særregel i
ophavsretsloven. Kilde: Kulturministeriets hjemmeside: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/billedkunst-ogfotografier/.
Step 1: Du vælger op til 15 af dine værker, som skal indgå i vores aftale. Du oprettes via
www.idapublishing.shop/produkt/kunstneroprettelse/. Pris mellem 1.000 kr. og 5.000 kr. Det kan være et 100%
motiv. Eller et udsnit. Bemærk, at vores kampagne Reframe – gratis! er ganske gratis for dig ved oprettelse af 1 motiv.
Her oprettes du via: www.idapublishing.shop/opret-1-billede-gratis.
Step 2: Indsend billedfiler af dine værker. Hvis du allerede har TIFF eller SVG filer af dine værker, kan disse anvendes.
Ellers er png, jpg eller jpeg også en mulighed.
Step 3: Vores grafiker klargør og tilpasser billederne, så de passer ind i vores sortiment og udarbejder
miniaturebilleder til shop og trykklare filer til produktion.
Step 4: Når dine produkter købes via www.idapublishing.shop modtager du 10% af salget via webshoppen, som
afregnes til dig hver måned.
Step 5: Du markedsføres via vores relevante kanaler.
Kunstneren giver med denne aftale Forlaget Ida Publishing lov til at benytte indsendte motiver med henblik på at
trykke dem på kunstkort, plakater, lærreder m/u ramme med salg for øje og mod at modtage 10% af salget via
www.idapublishing.shop, som afregnes hver måned.
Områder og eksklusivitet
Kunstneren overdrager ved nærværende aftales indgåelse retten til såvel kommercielt som på anden vis at benytte
indsendte motiver via www.idapublishing.shop, nationalt som internationalt, herunder bl.a. retten til at producere,
bruge, markedsføre og sælge produkter, hvorpå motivet udnyttes.
Hvis en kunde ønsker at købe et originalværk og ikke ønsker sit værk fundet på Forlaget Ida Publishings produktliste
kan Kunstneren med 1 mdr. varsel op til d. 1. opsige brugsretten af det specifikke værk. Dette sker ved at skrive til
info@idapublishing.shop og meddele herom.
Beregningsgrundlag
Til brug for Kunstners kontrol af salgsberegning forpligter Forlaget Ida Publishing sig til samtidig med betaling at
fremsende oversigt over Kunstners omsætning i den pågældende periode.
Aftalens opsigelse
Nærværende aftale er uopsigelig i 6 mdr. fra aftalens indgåelse og kan derefter opsiges af begge parter med et
skriftligt varsel på 6 mdr. til udgangen af en måned.
Værneting og lovvalg
Så snart billedfiler og øvrigt info modtages, accepteres denne aftale af såvel Kunstner som Forlaget Ida Publishing.
Forlaget Ida Publishing forbeholder sig retten til at afvise useriøse eller mangelfulde indsendte formularer, eller hvis
kvaliteten af billedfilerne er for dårlige.

