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LEVERANDØRBETINGELSER  

 

Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, for-

handleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter og 

herunder byggematerialer og trælastvarer under et benævnt "Produkter" i produktinformations-

databasen benævnt "ByggeBasen". 

 

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebæk-

vej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. 

 

Ved at uploade information til ByggeBasen accepterer du Aftalen på vegne af en Leve-

randør. Hvis du ikke vil eller har bemyndigelse til at acceptere Aftalen på vegne af en 

Leverandør, skal du ikke uploade informationer til ByggeBasen. 

 

 

1. Rettigheder og brugsret til ByggeBasen  

 

1.1 Bortset fra Leverandørens Elementer (se nedenfor), tilhører rettighederne til navne, 

logoer, varemærker, software, moduler, varenummersystem, prislistesystem, tekst, 

grafik, mv. i ByggeBasen, Brancheforeningen Danske Byggecentre ("DB") eller disses 

samarbejdspartnere. Leverandøren får alene brugsret til disse elementer, i det omfang 

det er nødvendigt for at anvende ByggeBasen på de i denne Aftale gældende vilkår.  

 

1.2 Kopiering, spredning eller offentlig fremførelse mv. af ByggeBasen eller dele heraf er i 

strid med denne Aftale og kan udgøre en krænkelse af ophavsretsloven og anden lov-

givning og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller 

ikke tilladt at fjerne meddelelser på ByggeBasen eller materiale tilgængeligt herpå 

vedrørende ophavsret eller lignende. 

 

1.3 Leverandøren accepterer, at ByggeBasen udelukkende må anvendes til retmæssige 

formål, og at det ikke er tilladt uretmæssigt at tilføje eller fjerne information fra Bygge-

Basen eller forsøge at få adgang til dele af ByggeBasen, som Leverandøren ikke har 

brugeradgang til.  
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2. Rettigheder og brugsret til Leverandørens Elementer 

 

2.1 Navne, logoer og varemærker samt øvrigt indhold relateret til Leverandørens Produk-

ter mv., herunder produktinformation, salgs- og leveringsbetingelser, grafik, ikoner, bil-

leder og artikler (samlet "Leverandørens Elementer") tilhører Leverandøren eller andre 

tredjeparter.  

 

2.2 Leverandøren giver hermed OB og DB en tidsubegrænset brugsret til at stille de af 

Leverandørens Elementer, som uploades til ByggeBasen, til rådighed for DBs med-

lemmer, leverandører til DBs medlemmer, håndværkere, entreprenører, indkøbsfor-

eninger, kapitalkæder, edb-service-bureauer og it-leverandører og andre tredjeparter 

(samlet "Licenstagerne") til brug i forbindelse med markedsføring og salg af licenser til 

ByggeBasen og til Leverandørens Produkter og ydelser, uanset om brug sker via 

ByggeBasen eller ved udtræk deraf via ByggeBasen, fx til produkt- og priskataloger, 

og uanset medium. Licenstagerne har ret til at anvende oplysningerne til egne formål, 

uanset begrænsning, og til at stille Leverandørens Elementer til rådighed for potentiel-

le og eksisterende kunder samt andre persongrupper, som er relevante for Licensta-

gernes forretning. Den i dette punkt nævnte brugsret kan udnyttes til at kopiere, distri-

buere, videregive, indarbejde i kataloger, og/eller på anden vis anvende Leverandø-

rens Elementer via ethvert medium, herunder en hjemmeside eller en applikation (fx 

en mobil/tablet applikation).  

 

2.3 Leverandørens Elementer og enhver anden kommunikation, som modtages fra Leve-

randøren, anses som ikke-fortrolig, ikke-eksklusiv og berettiger ikke Leverandøren til 

royalties i forbindelse med videre brug som beskrevet heri eller på anden vis. OB kan 

frit anvende sådant modtaget materiale, information mv., herunder i form af meddelel-

se af betalte licenser på udnyttelsen heraf til Licenstagere. 

 

2.4 Leverandøren har ansvaret for rigtigheden af og indestår for at have rettighederne til 

Leverandørens Elementer, som er uploadet af Leverandøren i ByggeBasen. 

 

 

3. Upload af oplysninger til ByggeBasen 

 

3.1 Leverandøren skal foretage upload af informationer og ændring af informationer så 

betids, at nye oplysninger og priser træder i kraft efter den fastlagte tidsplan eller 

eventuelt senere. Kørselsterminerne er hver 14. dag i henhold til den fastlagte kør-

selstidsplan. Den til enhver tid gældende kørselstidsplan kan findes på ByggeBasens 

hjemmeside. 

 

3.2 Såfremt Leverandøren ønsker at foretage prisrettelser uden for de fastlagte kørsler, jf. 

pkt. 3.1, vil dette være muligt mod særskilt aftale og betaling herfor. 
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4. Tredjemandsløfte 

 

4.1 Leverandøren accepterer, at Aftalen i relation til Leverandørens Elementer, herunder 

priser, og øvrige påtagne forpligtelser fx i forhold til udvidet reklamations- og ansvars-

periode for varer, som varigt skal indgå i et byggeri jf. pkt. 4.2, som vises korrekt på 

ByggeBasen, udgør et tredjemandsløfte over for såvel Licenstagere som disses po-

tentielle og eksisterende kunder. Leverandøren accepterer ligeledes, at Aftalen i den-

ne henseende kan påberåbes og håndhæves direkte over for Leverandøren. 

 

4.2 DB12 salgs- og leveringsbetingelser inkluderer pr. 1. november 2012 bl.a. følgende 

bestemmelser i relation til udvidet ansvar: 

 

14.1 Ved leverancer af Byggematerialer gælder som en modifikation til punkt 12.2, at Sælgers ansvar for 

mangler ved Byggematerialer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byggematerialerne ind-

går; dog ved leverancer til lager eller videresalg senest 6 år efter leveringen til Køber, såfremt Leverandøren 

af de mangelfulde Byggematerialer ved registrering igennem DB, som tiltrådt "Udvidet ansvar" på tidspunk-

tet for Sælgers ordrebekræftelse til Køber over for Sælger har påtaget sig ansvar for mangler ved Byggema-

terialerne i den tilsvarende periode. Køber skal dog have reklameret over for Sælger vedrørende øvrige 

mangler ved Byggematerialer straks efter, at Køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år der-

efter. 

 

14.2 Ved leverancer af Byggematerialer med en forbruger som bygherre så gælder dog yderligere som en 

modifikation til punkt 12.2, at ansvar for mangler ophører 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byg-

gematerialerne indgår, såfremt Leverandøren af de mangelfulde Byggematerialer ved registrering igennem 

DB, som tiltrådt "Udvidet ansvar" på tidspunktet for Sælgers ordrebekræftelse til Køber over for Sælger har 

påtaget sig ansvar for mangler ved Byggematerialerne i den tilsvarende periode på 10 år efter aflevering af 

byggeriet. Køber skal dog have reklameret over for Sælger vedrørende øvrige mangler ved Byggematerialer 

straks efter, at Køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år derefter. 

 

 

5. Leverandørens udtræk fra ByggeBasen 

 

5.1 Leverandøren er berettiget til selv at lave udtræk fra ByggeBasen af oplysninger om 

egne Produkter fx til brug for udarbejdelse af kataloger ved brug af ByggeBasen eller 

til brug for upload af disse informationer til Leverandørens egen hjemmeside. Leve-

randøren får ikke brugsret til andre leverandørers indhold. 

 

 

6. DB og OB som ikke-part  

 

6.1 Leverandøren er bekendt med, at OB eller DB stiller ByggeBasen til rådighed for Li-

censtagere som en produktinformationsdatabase, og at handel med Produkter og øv-

rige tjenesteydelser i øvrigt sker direkte mellem Leverandøren og Licenstagere eller 

andre tredjeparter og/eller disses kunder. DB eller OB er således ikke part i nogen af-

taler om forhandlinger eller køb af Produkter eller andre ydelser, som markedsføres 
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via ByggeBasen og påtager sig intet ansvar for opfyldelse af aftaler eller misligholdel-

se deraf vedrørende Produkter eller andre ydelser. 

 

 

7. Pris og betaling 

 

7.1 Leverandøren betaler et engangsvederlag til OB ved tilslutningen til ByggeBasen. 

 

7.2 Leverandøren betaler et abonnementsvederlag til OB. Abonnementsvederlaget beta-

les årligt forud. Ved tilslutning i første halvdel af et kalenderår, betaler Leverandøren 

for et helt års vederlag, og ved tilslutning i andet halvår, betaler Leverandøren alene et 

halvt års vederlag.  

 

7.3 Leverandøren betaler årligt forud et driftsvederlag alt afhængig af antallet af varenum-

re, som Leverandøren indlægger i ByggeBasen. Driftsvederlaget opkræves af og be-

tales af Leverandøren til den til enhver tid valgte driftsleverandør efter instruks fra OB. 

Såfremt antallet af estimerede indrapporteringer ikke har været korrekt ved udgangen 

af kalenderåret, skal Leverandøren betale et skønsmæssigt fastsat tillæg til driftsve-

derlaget under hensyntagen til afvigelsens antal og periode. Driftsvederlaget tilbage-

betales dog ikke ved fravigelse i nedadgående retning.  

 

7.4 Vederlag fremgår af OB's hjemmeside, og den til enhver tid gældende prisliste udleve-

res ved henvendelse fra Leverandøren til OB eller DB. 

 

7.5 OB kan til hver en tid med 1 måneds varsel ændre vederlag over for Leverandørerne, 

både i ned- og opadgående retning, med virkning fremadrettet ved fremsendelse af en 

opdateret prisliste til Leverandøren. Såfremt Leverandøren ikke kan acceptere de æn-

drede priser, skal Leverandøren give OB besked herom senest 14 dage efter prisæn-

dringens ikrafttræden, hvorefter Aftalen ophører med virkning fra tidspunktet for den 

ændrede pris' ikrafttræden. Forudbetalte vederlag tilbagebetales dog ikke, uanset at 

forudbetalingen rækker ud over opsigelsesvarslets ophør. 

 

7.6 Fakturaer forfalder til betaling senest 14 dage fra fakturadatoen. 

 

 

8. Ophør 

 

8.1 Aftalen følger kalenderåret, løber i en periode på 12 måneder og kan opsiges af Leve-

randøren og OB med en måneds varsel til aftalens udløb, i modsat fald fornys aftalen 

automatisk med en ny 12 måneders periode, jf. dog pkt. 7.5.   

 

8.2 Både Leverandøren og OB kan ophæve Aftalen ved den anden parts væsentlige mis-

ligholdelse heraf. 

 

8.3 OB tilbagebetaler ikke forudbetalt vederlag til Leverandøren ved Aftalens ophør.  
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8.4 OB spærrer for Leverandørens adgang til ByggeBasen ved Aftalens ophør. Inden 

Aftalens ophør skal Leverandøren således have slettet Leverandørens Elementer fra 

ByggeBasen. Såfremt Leverandøren ikke har foretaget sletningen som foreskrevet, 

forbeholder OB sig ret til uden forudgående meddelelse herom og uden erstatning til 

Leverandøren at slette Leverandørens Elementer fra ByggeBasen, medmindre Leve-

randøren og OB har indgået anden aftale herom. 

 

 

9. Ansvarsfraskrivelse 

 

9.1 OB påtager sig ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti og påtager sig intet ansvar for 

nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Leverandørens Elementer som er uploadet til 

ByggeBasen. Leverandøren er således ansvarlig for at tjekke, at Leverandørens Ele-

menter vises korrekt på ByggeBasen. 

 

9.2 OB er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre på kategorierne af 

informationer på ByggeBasen, hvorved Leverandøren kan blive pålagt at tilføje informa-

tion om Produkter. 

 

9.3 OB påtager sig intet ansvar for elektronisk kommunikation mellem OB og Leverandø-

ren. 

 

9.4 OB er ikke ansvarlig for indholdet på Leverandørens eller tredjemands hjemmesider, 

der linkes til i ByggeBasen. 

 

 

10. Erstatningsansvar 

 

10.1 Dansk rets almindelige ansvarsregler finder anvendelse med de i denne Aftale inde-

holdte begrænsninger. 

 

10.2 Leverandørens upload til og øvrig brug af ByggeBasen sker for egen risiko. OB påta-

ger sig således intet ansvar for tab, heller ikke tredjemands tab, der måtte opstå som 

følge af upload, download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra 

ByggeBasen, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lig-

nende. 

 

10.3 OB påtager sig intet erstatningsansvar over for Leverandøren for indirekte tab, herun-

der for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte 

eller indirekte tab. 

 

10.4 Uanset på hvilket grundlag OB kan ifalde ansvar, er OB's erstatningsansvar over for 

Leverandøren begrænset til et beløb svarende til det abonnementsvederlag, som Le-
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verandøren har betalt til OB for det på det pågældende tidspunkt indeværende år, jf. 

pkt. 7.2. 

 

 

11. Personoplysninger og brugernavn 

 

11.1 OB's behandling af personoplysninger om Leverandørens ansatte ("Registrerede Bru-

gere"), sker under iagttagelse af persondataloven. OB behandler oplysninger om bru-

gernavn og password om personer, der på vegne af Leverandøren tilmelder en bru-

gerprofil på ByggeBasen. Formålet med behandlingen heraf er alene at kunne admini-

strere Leverandørens Elementer på ByggeBasen.  

 

11.2 Registrerede Brugere hos Leverandøren kan kontakte OB, såfremt de ønsker oplys-

ninger om, hvilke personoplysninger OB behandler om dem, eller hvis Registrerede 

Brugere ønsker urigtige oplysninger slettet eller korrigeret, i det omfang lovgivningen 

giver ret dertil.  

 

11.3 Registrerede Brugere skal pålægges at behandle brugernavn og password fortroligt, 

og de må således ikke udlevere det til andre. 

 

11.4 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til ByggeBasen uden et lovligt bru-

gernavn og password. 

 

 

12. Ændring af Aftalen 

 

12.1 OB har til enhver tid ret til at ændre denne Aftale. OB forbeholder sig retten til efter 

eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på ByggeBasen samt at nedlægge 

ByggeBasen. 

 

 

13. Lovvalg og værneting 

 

13.1 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af 

brugen af ByggeBasen. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke 

anvendelse. 

 

13.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af ByggeBasen, skal afgøres 

ved de danske domstole ved OB's hjemting. 

 
 

 


