
Generelle salgs- og leveringsbetingelser
For kunden gjelder det å gjøre seg forstått med, samt akseptere følgende betingelser. Med designeren menes Tenkehetta 
ved Håkan Billing dersom ikke annen designer er navngitt.

Logo/profilering
Kunden erverver rett til å bruke det ferdige produktet til ethver formål i markedsføringen av sin bedrift. Endringer av 
designen får ikke foretas uten designerens samtykke.

Annen design eller andre illustrasjoner/fotografier og reklametekster
Kunden erverer rett til å bruke det ferdige produktet til det formål som ble forespeilet når Tenkehetta ble engasjert.  
Kunden har ikke rett å bruke produktet til andre formål uten designerens samtykke, eller uten å betale avtalt honorar eller 
royalty for dette.

Generelt
For all type arbeid som hører under åndsverkloven gjelder at designeren innehar eiendomsretten til alt materiale som han 
har produsert for kunden, både skisser, idéforslag og det ferdige produkt.  Kunden har ikke rett å utføre noen form for 
endringer på produktet uten designerens samtykke, og kunden er inneforstått med å eventuelt måtte betale tilleggshonorar 
for dette.  Bruksretten til produktet kan ikke overføres til andre, heller ikke ved nytt eierforhold.  Hvis kunden skulle 
stilles overfor gjeldsforhandlinger, konkurs eller død, eller at bedriften legges ned eller skifter eier, overføres alle 
rettigheter til produktet automatisk til designeren.

Designeren har rett til å bli navngitt på produktet i den grad, og på den måte, som følger god skikk innen bransjen.

Hvis kunden ønsker full eiendomsrett til produktet, kan dette avtales med designer/Tenkehetta mot et tilleggshonorar, 
som vil utgjøre minst 50 % av opprinnelig honorar for det oppdraget. Designeren har rett til å nekte overdragelse av 
eiendsomrett.

Avslutter kunden oppdraget innen arbeidet er sluttført, har Tenkehetta krav på fullt honorar frem til det tidspunkt da 
oppdraget ble stoppet.  Tenkehetta har krav på fullt honorar for alt arbeid, inklusive skisser og idéforslag, uansett om disse 
fører til utførelse av original eller blir produsert på noen måte.

Designeren/Tenkehetta har taushetsplikt overfor kundens forretnings- og bedriftsforhold, og skal strebe etter å utforme 
oppdraget på slik måte at det ikke blir å regne som plagiat.  Kunden, på sin side, har det fulle ansvaret for å innhente 
informasjon om markedet for å sikre seg mot valg av løsninger som kan oppfattes som plagiat.

Ved oppdrag som strekker seg lenger over tid enn 14 dager, har Tenkehetta rett til å fakturere à konto for medgått 
tidsforbruk for hver 14-dagersperiode.  Dette gjelder uansett om jobbets art er av slik størrelsesorden at arbeidsmengden 
vil strekke seg utover 14 dager, eller om oppdraget forsinkes uansett årsak.

Krav om betaling forfaller normalt 10 dager etter fakturadato. Ved eventuelle materielle utlegg kan det kreves 
forskuddsbetaling, eller betaling ved leveranse.


