Licensaftale

L

§ 1. Parterne
Navn

Adresse

Tlf.

CVR.nr.

(i det følgende kaldet licenstager, forkortet LT)

og
Navn

Leading Projects v/Nils Bech
Adresse

Tuborgvej 25 1. 2, 2900 Hellerup
Tlf.

4094 0556
CVR.nr.

2532 6741
(i det følgende kaldet licensgiver, forkortet LG)
som i det følgende benævnes parterne, har dags dato indgået følgende aftale:

§ 2. Indledning
LG har udviklet brætspillet ”Dialoger i Projekter” ver. 5. I det følgende kaldet spillet.
Spillet tilhører LG.

LG har udviklet spillet fra version 1 i 1996 og er derfor i besiddelse af relevant
knowhow vedrørende spillet.
LG er villig til at give licens på spillet og den dertil hørende knowhow.

§ 3. Område
LG giver ved nærværende aftales underskrivelse LT ret til at benytte spillet i egen
virksomhed - herunder på kurser og konferencer mv. hvor deltagere fra andre
virksomheder indgår.
LG ret til på samme vis at give andre licenstagere denne ret er ikke berørt heraf.

§ 4. Licensafgift
For den omtalte ret til at benytte spillet yder LT til LG en engangsbetaling på kr.
10.000,- ved nærværende aftales underskrivelse.
Herudover betales en årlig licensafgift på kr. 1.000,-.
Afgiften erlægges for det første år samtidigt med engangsbetalingen. Derefter ved
udgangen af samme måned i efterfølgende år. Alle betalinger tillægges moms.

§ 5. Konsulentbistand
Som et element i leveringen indgår 3 timers konsulentbistand i form af vejledning i og
ledelse af spillet herunder anvendelse af webbaseret forberedelse. Denne service
leveres uden beregning.
LG stiller sig til rådighed som konsulent ifbm. spillets anvendelse. Honorar for LG's
bistand i aftalens løbetid udgør ¾ af LGs standardhonorar.
Såfremt bistanden medfører udgifter for LG til rejse, ophold eller fortæring, refunderes
sådanne udgifter af LT mod fremvisning af dokumentation.
Ved særligt omkostningskrævende rejser o. lign. kan LG begære sig udbetalt
rejseforskud.
LT tilrettelægger tidspunkterne for konsulentbistanden således, at LG i videst muligt
omfang kan gennemføre andre LG påhvilende arbejdsopgaver.
LG er berettiget til at bosætte sig hvor som helst.
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§ 6. Informations- og forsyningspligt
I aftaleperioden forpligter LG sig til at levere oplysninger og materialer som resultat af
udvikling og ændring eller tilføjelse til spillet til LT.

§ 7. Krænkelse af tredjemands rettigheder
LG erklærer, at spillet ved aftalens indgåelse ikke krænker tredjemands rettigheder.

§ 8. Overdragelse
Såfremt LT ønsker helt eller delvis at overdrage sine rettigheder i henhold til denne
aftale til tredjemand som licenstager, kan dette alene ske med LG's forudgående
skriftlige samtykke.
Anden overdragelse kan ikke finde sted.
Alle overdragelser finder sted efter denne aftales bestemmelser.

§ 9. Aftalens ophør
Nærværende aftale kan af begge parter opsiges indtil tre måneder før udløbet af
licensåret, med ophør ved licensårets udløb.
Ved aftalens ophør tilbageleverer LT fysisk materiale og LG afbryder LTs adgang til
webbaserede ydelser forbundet med spillet.
Ved aftalens ophør som følge af LG's misligholdelse, forbliver rettighederne hos LT,
der herefter vederlagsfrit kan fortsætte anvendelsen af spillet.

§ 10. Misligholdelse
Ved væsentlig misligholdelse af nærværende aftale kan den krænkede part skriftligt
ved anbefalet brev inden 30 dage efter konstateringen af misligholdelsen kræve, at
den misligholdende berigtiger forholdet.

Side 3 af 4

Er sådan berigtigelse ikke sket inden 30 dage efter brevets afsendelse, anses aftalen
som ophævet.
Såfremt LT erklæres konkurs, træder i likvidation eller betalingsstandsning, anses
dette som væsentlig misligholdelse.
Væsentlig misligholdelse er i alle tilfælde en overtrædelse af nærværende aftales
bestemmelser.

Dato og underskrift

Dato

Licenstagers underskrift

Dato

Licensgivers underskrift
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