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OVERDRAGELSESERKLÆRING
VEDRØRENDE FORVALTNING AF RETTIGHEDER

OVERDRAGELSE

Jeg bekræfter herved, at jeg har overdraget Dansk Artist Forbund eneforvaltningen af de rettigheder, som i henhold til 

ophavsretslovgivning, overenskomst eller på andet grundlag tilkommer mig vedrørende udnyttelsen af optagelser (herunder 

enkeltbilleder) af mine fremførelser af litterære og kunstneriske værker samt cirkus- og varietépræstationer. Rettigheder i 

medfør af Ophavsretsloven § 68 forvaltes dog af Gramex.

Vilkårene for lyd- og billedoptagelser omfattes i det omfang Dansk Artist Forbunds besluttende organer måtte vedtage 

dette (jfr. dog nedenstående note).

Overdragelsen indebærer, at Dansk Artist Forbund forpligter sig til at overvåge udnyttelsen af mine rettigheder, sikre at 

sådan udnyttelse ikke fi nder sted, uden at der er indgået aftale herom, samt at der opnås vederlag for enhver brug.

OVERDRAGELSENS OMFANG

Overdragelsen gælder for samtlige rettigheder til samtlige optagelser af den nævnte art, både dem som allerede eksisterer 

og dem, jeg måtte skabe i fremtiden. Overdragelsen indebærer, at Dansk Artist Forbund er berettiget til på mine vegne at 

indgå aftaler om udnyttelsen af disse rettigheder og om vederlaget herfor.

Overdragelsen indebærer endvidere, at Dansk Artist Forbund har fuldmagt til på mine og mine arvingers vegne at påtale 

enhver krænkelse af disse rettigheder og til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt, som måtte være nødvendigt for at 

beskytte dem.

Overdragelsen giver Dansk Artist Forbund ret til at overlade den praktiske forvaltning af disse rettigheder helt eller delvis 

til et forvaltningsselskab, samt indgå gensidighedsaftaler med tilsvarende udenlandske forvaltningsselskaber.

RETTIGHEDERNES OVERGANG

Når jeg afgår ved døden, og de rettigheder, der er omfattet af denne erklæring, falder i arv, er mine arvinger forpligtet til 

at respektere denne medlemserklæring på samme måde som jeg selv.

Såfremt rettighederne falder i arv til 2 eller fl ere personer, er disse dog forpligtet til at udpege én fysisk person som 

repræsentant, der med bindende virkning for alle arvinger kan repræsentere disse i forhold til Dansk Artist Forbund samt 

modtage og kvittere for alle beløb, som måtte udbetales fra Dansk Artist Forbund. Det samme gælder, hvis arvingen er en 

juridisk person. Dansk Artist Forbund kan dog efter anmodning, og hvis det ikke medfører ulempe for forvaltningen, dis-

pensere fra dette krav.

Dansk Artist Forbund vil alene kunne udbetale til rettighedshavere, der personligt har medvirket i de optagelser, som 

rettighederne vedrører, eller til disses arvinger. Retten til at modtage vederlag fra Dansk Artist Forbund kan således ikke 

overdrages til tredjemand.

DOKUMENTATION OG ANMELDELSE

Jeg forpligter mig til på anfordring at bistå Dansk Artist Forbund i udarbejdelsen af en fortegnelse over mine eksisterende 

optagelser og til at supplere denne fortegnelse med oplysninger om medvirken i nye optagelser, så snart de foreligger. 

Jeg forpligter mig til at forsyne Dansk Artist Forbund med alle de oplysninger om optagelser, jeg har medvirket i, som 

er nødvendige for Dansk Artist Forbunds arbejde med overvågning, opkrævning, registrering og afregning. Jeg er bekendt 

med, at udbetalingen af vederlag forudsætter, at de nævnte oplysninger er behørigt afgivet. 

Jeg er indforstået med, at Dansk Artist Forbunds ret til eneforvaltning af de rettigheder, som er omfattet af denne erklæ-

ring, fortsætter uafhængigt af min eventuelle udmeldelse af Dansk Artist Forbund, samt at forvaltningen kun kan bringes 

til ophør ved en særskilt skriftlig opsigelse fra mig personligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Jeg er 

indforstået med, at Dansk Artist Forbunds regler vedrørende fordelingen af de vederlag, som rettighedsforvaltningen efter 

denne erklæring kaster af sig, er bindende for mig. Dette gælder såvel regler indeholdt i Dansk Artist Forbunds love, som 

bestemmelser, der er truffet af Dansk Artist Forbunds besluttende organer.

Endelig er jeg indforstået med, at alle tvister vedrørende forvaltningen af mine rettigheder og fordelingen af de 

omhandlede vederlag skal afgøres endeligt og bindende for mig som for Dansk Artist Forbund ved voldgift.

NOTE:

Du kan under særlige bemærkninger undtage optagelsen af kommercielle fonogrammer og den hermed forbundne 

kommercielle fremstilling af eksemplarer. 

Evt. særlige bemærkninger:

DANSK   
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