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1.0 Standard licensbetingelser 

1.1  Immaterielle rettigheder til Programmet 

1.1.1  Formpipe Software A/S (”Formpipe”) og/eller tredjemand, med hvem Formpipe har 

indgået licensaftale, har udviklet og er ejer af rettighederne til ESDH-systemet Acadre, (heref-

ter ”Programmet”). 

1.1.2  Licenstager har ønsket at erhverve en brugsret til Programmet på de i disse standard 

licensbetingelser anførte betingelser. 

1.1.3  Betingelserne heri finder anvendelse for Licenstagers brug af Programmet, medmindre 

andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Formpipe og Licenstager. Licensgiver har op-

havsretten og alle andre immaterielle rettigheder til Programmet og alle senere versioner og 

opgraderinger heraf eller repræsenterer rettighedshaveren. 

1.1.4  Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne nogen angivelse vedrørende ophavsret, 

varemærker eller andre rettigheder, der findes i Programmet og på de databærende medier. 

1.2  Licensrettens omfang 

1.2.1  Licenstager får en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til Programmet i Danmark på 

de i nærværende standard licensbetingelsers fastsatte vilkår.  

1.2.2  Brugsretten giver Licenstager ret til selv at anvende Programmet til sin egen databe-

handling. Hvis Licenstager er et selskab eller en anden juridisk person, er det Licenstagers 

ansatte, og tredjemand der udfører arbejde for Licenstageren, der under licensen må anvende 

Programmet. Licenstager er ansvarlig for, at disse personer opfylder vilkårene og betingelser-

ne i nærværende licensaftale. 

1.2.3  Licenstager er berettiget til at lade det antal navngivne brugere, som fremgår af nærvæ-

rende bilag, anvende Programmet. 

1.2.4  Licenstager er berettiget til at foretage sikkerkopiering (backup) af Programmet i det 

omfang, det er nødvendigt for at anvende Programmet. 

1.2.5  Licenstager må ikke i øvrigt fremstille kopier af Programmet. 

1.2.6  Såfremt Licenstager erhverver yderligere licenser til Programmet, vil nærværende li-

censaftale automatisk omfatte disse licenser. 

1.3  Indskrænkninger i licensretten 

1.3.1  Medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk lov eller skriftligt er aftalt mellem 

parterne gælder følgende indskrænkninger i licensretten: 

1.3.2  Tredjemands brug  
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Programmet må ikke anvendes af Licenstager som led i databehandling der udføres for tred-

jemand, herunder i forbindelse med facility management-virksomhed eller i øvrigt stilles til 

rådighed eller anvendes af andre på nogen måde. Licenstager skal sikre, at uvedkommende 

personer ikke får adgang til Programmet.  

1.3.3  Forbud mod videreoverdragelse 

Licenstager må ikke sælge, distribuere, licensere, udleje, lease, udlåne, pantsætte eller på an-

den måde overdrage, overlade eller overgive Programmet eller brugsrettighederne hertil til 

tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra Licensgiver. Omfatter ikke ved en evt. 

kommunesammenlægning.  

1.3.4  Udvikling, dekompilering mv. 

Licenstager må ikke anvende Programmet som led i udvikling af noget program eller nogen 

model, der har samme funktionalitet eller egenskaber, som Programmet, eller som led i udvik-

ling af konkurrerende eller afledte produkter. 

Licenstager må ikke på nogen måde, herunder ved at dekompilere, rekonstruere eller demon-

tere Programmet, undersøge eller genskabe Programmets kildekode eller objektkode eller dets 

strukturelle ramme, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler. 

1.4  Opgradering, vedligeholdelse og support 

1.4.1  Licensaftalen giver ikke Licenstager nogen ret til opgraderinger, vedligeholdelse eller 

support, medmindre dette skriftligt er særskilt aftalt mellem parterne. 

1.5  Mangler 

1.5.1  Programmet er et standardprogram, og Licenstager erhverver dette, som det er og fore-

findes. Programmet er mangelfuldt, såfremt Licenstager kan dokumentere, at programmet 

ikke i det væsentlige fungerer i henhold til den medfølgende brugerdokumentation i en perio-

de på 3 måneder regnet fra levering, eller såfremt de medfølgende databærende medier ikke er 

fri for materiale- og produktionsfejl under normal brug i samme periode. Hvis der andre ste-

der i kontrakten og bilagene fremgår betingelser som strider imod dette punkt, har det andet 

punkt/betingelse fortrinsret.   

1.5.2  Såfremt Programmet er mangelfuldt, er Licensgiver forpligtet til efter eget valg enten 

vederlagsfrit at rette fejlen eller anvise anvendelsesmåder/forretningsgange, hvorved fejlen 

ikke har væsentlig indvirkning på brug af Programmet, eller vederlagsfrit at levere en ny versi-

on af Programmet uden væsentlige fejl. Licenstagers mangelsbeføjelser efter nærværende pkt. 

1.5.2 gælder for det omleverede Program inden for den oprindelige afhjælpningsperiode, dog i 

minimum 30 dage. 
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1.5.3  Licenstager kan ikke gøre mangelsbeføjelser efter pkt. 1.5.1 og 1.5.2 gældende, hvis fejlen 

i Programmet skyldes hændelige omstændigheder, tredjemands beskadigelse af Programmet, 

fejlanvendelse af Programmet, brug af Programmet i strid med licensaftalen eller standard 

licensbetingelserne, beskadigelse af det databærende medie, medmindre dette skyldes en fejl 

ved selve mediet, eller enhver form for ændringer i Programmet, der ikke foretages af Licens-

giver, uanset om Licensgiver har givet tilladelse til sådanne ændringer. 

1.5.4  Licenstager kan ikke gøre mangelsbeføjelser gældende, hvis Licenstager misligholder sin 

betalingsforpligtelse. 

1.5.5  Licenstager kan ikke gøre mangelsbeføjelser gældende senere end 3 måneder efter leve-

ringen. 

1.5.6  Ovenstående bestemmelser gør udtømmende op med Licenstagers rettigheder og befø-

jelser ved mangler ved Programmet, medmindre andet følger af ufravigelige lovgivning. 

1.6  Krænkelse af tredjemands rettigheder 

1.6.1  Licensgiver garanterer, at Programmet ikke krænker tredjemands immaterielle rettighe-

der. Såfremt tredjemand gør indsigelser mod Licenstagers brug af Programmet, er Licenstager 

forpligtet til straks at give Licensgiver skriftlig underretning herom. Licensgiver har efter eget 

valg ret til at overtage sagen inklusiv de dermed forbundne omkostninger og kan frit vælge, 

hvorvidt Licensgiver ønsker at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede 

krænkelser.  

1.6.2  Gør tredjemand indsigelse mod anvendelsen af Programmet, er Licensgiver forpligtet til 

efter eget valg at skaffe Licenstager ret til fortsat at benytte Programmet eller et program med 

tilsvarende funktionalitet eller opsige licensaftalen med øjeblikkelig virkning mod samtidig at 

tilbagebetale den af Licenstager erlagte licensafgift. 

1.6.3  Licenstager kan ikke gøre andre rettigheder eller krav gældende i forbindelse med tred-

jemands rettigheder end de under pkt. 1.6.1 og 1.6.2 anførte. 

1.7  Ansvarsbegrænsning 

1.7.1  Medmindre andet skriftligt er aftalt, er Licensgiver ikke ansvarlig for Programmets an-

vendelighed i relation til den konkrete brug, som Licenstager ønsker eller måtte have forudsat, 

herunder for integration eller samspil mellem Programmet og Licenstagers øvrige hardware og 

software.  

1.7.2  Licensgiver er ikke ansvarlig for tab opstået i forbindelse med installation, opgradering, 

servicering og support af Programmet.  
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1.7.3  Licensgiver er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, penaler-

statning, følgeskader, forretnings- og/eller driftsforstyrrelse, tab af data eller retablering af 

data, tab opstået som følge af manglende anvendelighed af Programmet, tab opstået som følge 

af ukorrekt informationer i Programmet, driftstab, avancetab eller andet indirekte økonomisk 

tab.  

1.7.4  Licensgiver er alene ansvarlig for produktskader i det omfang, det følger af ufravigelige 

regler. Licensgiver hæfter under alle omstændigheder ikke for produktskader, medmindre 

Licenstager kan dokumentere, at Programmet er installeret og anvendt i overensstemmelse 

med Licensgivers manualer og vejledninger, og at produktskaden skyldes Licensgivers uagt-

somhed.  

1.7.5  Licensgiver er ikke ansvarlig for noget tab, såfremt Licenstager lader tredjemand foreta-

ge ændringer i Programmet, Licenstager anvender Programmet i strid med licensbetingelser-

ne, eller Licenstager i øvrigt har medvirket til skadens indtræden.  

1.7.6  Licensgivers maksimale erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset til et beløb, sva-

rende til den af Licenstager betalte licensafgift for Programmet. 

1.8  Overdragelse af rettigheder 

1.8.1  Licensgiver er berettiget til uden samtykke fra Licenstager at overdrage sine rettigheder 

og forpligtelser i henhold til licensaftalen. Licenstager er berettiget til at overdrage sine ret-

tigheder og forpligtelser med Licensgivers skriftlige samtykke, der ikke kan nægtes uden saglig 

grund. 

1.9  Ophør 

1.9.1  Nærværende standard Licensbetingelser gælder tidsubegrænset og er uopsigelig fra beg-

ge parters side. 

1.9.2  I tilfælde af væsentlig misligholdelse er den ikke-misligholdende part berettiget til at 

ophæve licensaftalen over for den misligholdende part, såfremt den væsentlige misligholdelse 

forinden er påtalt med 14 dages skriftlig varsel og desuagtet ikke er rettet af den misligholden-

de part. 

1.9.3  I tilfælde af ophør af licensaftalen er Licenstager forpligtet til at ophøre med at anvende 

Programmet og til omgående at tilbagelevere eller slette alle kopier af Programmet samt do-

kumentere dette skriftligt overfor Licensgiver. Ved ophør er Licensgiver ikke forpligtet til at 

tilbagebetale nogen del af betalt licensafgift til Licenstager.  
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1.10  Lovvalg og værneting 

1.10.1  Licensaftalen og Standard Licensbetingelserne er underlagt dansk ret. Dansk rets inter-

nationale privatretlige regler skal ikke føre til anvendelse af andet end dansk ret, ligesom den 

internationale købelov CISG (the United Nations Convention on Contracts for the Internatio-

nal Sale of Goods) ikke skal finde anvendelse. 

1.10.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licensaftalen eller Standard Licensbe-

tingelserne, herunder tvister vedrørende Licensaftalens eller Standard Licensbetingelsernes 

eksistens eller gyldighed, skal efter Licensgivers valg afgøres ved byretten i København eller 

afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler 

herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 


