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Storm P. Museet 2014
Prisliste – reproduktionstilladelser
bøger & e-bøger
Priser:

Placering

Forside
Bagside
Inde i bogen

Trykte udgave ordinærudgave
Pr. 3.000 trykte
eksemplarer

Trykt udgave –
billigudgave *
Pr. 3.000 trykte
eksemplarer

3500
1800
1300

2000
1100
650

Digital udgave **
Pr. påbegyndt
1000 solgte
eksemplarer
1250
625
425

* Ved billigudgave forstås her en ny udgave af ordinærudgaven, som har en vejledende
udsalgspris på op til halvdelen af den vejledende udsalgspris på ordinærudgaven.
** Tilladelser til reproduktioner i digitale udgaver tidsbegrænses til 5 år fra den dato,
hvor tilladelsen gengives.
** Ved salg i abonnement af digitale udgaver aftales prisen efter nærmere aftale. (kan fx
beregnes som: ¾ af ovenstående pris pr. abonnent pr. år)

Aviser, tidsskrifter, ugeblade og fagblade
Priser:
Placering
Forside
Bagside
Inde i publikationen

Pr. 3.000 trykte
eksemplarer
3500
1800
1000

Tryksager, brochurer, mm. samt postkort
Priser:
Placering
Forside
Bagside
Inde i publikationen

Pr. 3.000 trykte
eksemplarer
3500
1800
1000

Postkort

2400

Rabatter:
1. Brug af større antal værker
Ved gengivelse af flere af Storm P.’s værker i samme udgivelse /værk:
>10 værker: 5%
>20 værker: 10%
2. Brug af kunstværket i flere medier
Der betales fuld pris for det dyreste medie. På øvrige medier ydes 20% rabat, når
alt bliver klareret samtidig.
3. Gentagen brug i samme værk:
50% pr. gengivelse
Kreditering mv.
Alle værker krediteres: © Storm P-museet
Reproduktionstilladelsens nummer skal gengives i alle eksemplarer af værket.
Andet
Såfremt betingelserne for brugen ikke bliver overholdt, kan Storm P. Museet forlange en
godtgørelse i form af en procentvis forhøjelse af prisen.
Betingelser i forbindelse med leje og reproduktion
• Værk (og evt. ledsagende tekst) må ikke uden samtykke fra Storm P. Museet
beskæres, overtrykkes eller på anden vis bearbejdes. Det er dog tilladt at udelade
teksten helt og kun gengive tegningen/maleriet.
• Scanning fra originaltegning optaget, billedbehandlet og leveret af Storm P. Museet
skal altid benyttes.
• På foranledning skal forlaget oplyse om antallet af trykte eksemplarer / solgte digitale
eksemplarer af det værk, hvortil tilladelse til gengivelse er givet.
• Reproduktionstilladelsens nummer skal gengives i alle eksemplarer af værket.
• For så vidt angår tilladelser til udgivelse i digitale publikationer omfatter tilladelsen
alene gengivelse i publikationer mangfoldiggjort gennem de i tilladelsen beskrevne
distributionskanaler. Såfremt forlaget ønsker at distribuere publikationen på anden vis,
skal særskilt aftale herom indgås med Storm P. Museet.
• Såfremt antallet af trykte / solgte eksemplarer overstiger det antal, hvortil der er søgt
tilladelse, skal forlaget oplyse museet herom, således at kompensation for det faktiske
antal solgte eksemplarer kan finde sted.
• Billedmateriale og tekst af Robert Storm Petersen må ikke anvendes i politisk
agitations-øjemed af politiske partier, interesseorganisationer eller privatpersoner. Og
må således ikke bruges til promovering af bestemte politiske standpunkter.
• Kunstners navn, værkets titel, datering og at copyright tilhører Storm P. Museet skal
angives i alle eksemplarer af publikationen (© Storm P. Museet).
• Mindst ét eksemplar af den publikation og/eller andet medie, hvori motivet gengives,
skal senest ved publikationens udgivelse sendes til Storm P. Museets bibliotek
vederlagsfrit.
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• Det af Storm P. Museet udleverede fotomateriale må ikke videregives, kopieres eller
anvendes til andet formål.
• Elektronisk lagring af fotomateriale er kun tilladt i den periode, hvori elektronisk
håndtering i forbindelse med produktionen er nødvendig, herefter skal materialet
slettes.
• Fotomateriale skal returneres til Storm P. Museet inden for 1 måned. Bortkommet eller
beskadiget fotomateriale skal erstattes af låner.
Med venlig hilsen
Storm P. Museet
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