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GENERELLE PRISER & BETINGELSER
• Generel Freelance Service, 2D & 3D-Grafik Design, Compositing, Encoding, R&D:
• Tillæg for Weekend og helligdage:
• Overarbejdstillæg, beregnet pr. påbegyndt 9. time:

pr. time 600.00 Dkr.
pr. time 300.00 Dkr.
pr. time 300.00 Dkr.

Telefon konsultation beregnes pr. påbegyndt 30 min.,
Timeprisen beregnes på baggrund af konsultationens indhold. (Max. 750 Dkr.)
Ved fremstilling af prototyper tilægges beløb for materialer, hvis ikke andet er specificeret.
Alle priser er excl. moms og tilbud er gældende fra dags dato og en måned frem, hvis ikke andet
er specificeret. Foreløbige tilbud er ikke bindende.
Tilbudsgivning
Udover de generelle timesatser kan der også gives faste tilbud på opgaver.
Ved fremstilling af omfattende tilbud, hvori der indgår opgaver med research/udviklingmæssigt indhold,
og/eller kontrakt mæssige forhold der kræver særlige beskrivelser, beregnes et beløb mellem 2.500 4.500 Dkr. for udforminingen. Beløbet kan forlanges betalt udmiddelbart efter leveringen af tilbuddet ved
seperat faktura. Betaling 8 dages netto ved levering.
Ordre og betaling
Ved ordre der er bekræftet og påbegyndt og som derefter aflyses af kunden, kan der forlanges en
betaling på min 25% af det skønsmæssige samlede beløb eller min. 25% af det samlede tilbuds beløb.
Sker aflysningen senere end halvvejs i forhold til den aftalte deadline, kan der forlanges 100% af det
skønsmæssige samlede beløb eller 100% af det samlede tilbuds beløb.
Ved fremskudt deadline forbeholdes retten til ændring af tilbud.
Ved produktioner der overstiger 25.000 kr. kan der forlanges betaling i følgende rater:
Af det samlede aftalte beløb betales 25% ved opstart, yderligere 25% halvvejs i det forventede forløb
samt 50% ved levering.
Betaling er 8 dages netto ved levering/modtagelse af faktura, hvis ikke andet er specificeret.
Ved overskridelse af betalingsfrist, kan der pålægges gebyrer og procentmæssige tillæg i henhold til
den gældende danske lov.
Korrektur
Hvis ikke andet er aftalt vil 3 korrektionsrunder fordeles på: 1. Briefing, 2. Animation, 3. Endeligt look.
Korrektur skal mærkes med initialer og dato, samt status.
Rettelser udover specificerede korrekturgange beregnes pr. påbegyndt time.
E-mails fra opgaveansvarshavende gælder også som gyldig korrektur/godkendelse.
Ophavsret
Ved udviking af konceptuelt, fotografisk og illustrativt materiale gælder loven om ophavsret.
Masterfiler overdrages kun efter forudgående aftale, og der beregnes en pris på min. +60%.
Samt tages loven om ophavsret i betragtning og det kan derfor nægtes at udlevere
originalt meteriale/masterfiler, hvis kravet ikke oveholder den gældende lov.

