
Udsmykningsaftale 

(Standardaftale, godkendt af Billedkunstnernes Forbund – www.bkf.dk) 
 

 
Parterne Mellem ………………………………………………………………………………som køber og 

………………………………………………………………………………..……som kunstner, er 
der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om udsmykning/levering af unika. 

 
Lokalitet Udsmykningen placeres i/på følgende lokalitet …………………………………………………… 
 Der henvises i øvrigt til vedhæftede projekt/skitseforslag. 
 
Udsmykningen Udsmykningen består af …………….………………………………………………………………. 
 Der henvises i øvrigt til vedhæftede projekt/skitseforslag. 

Projektet kan justeres efter aftale, hvis kunstneriske hensyn gør det ønskeligt eller 
nødvendigt.  

 
Honorar Der er aftalt følgende honorar til kunstneren: Kr. …………………..      
  
 Honoraret omfatter alle udgifter til udsmykningen, herunder bl.a. kunstnerhonorar, materialer 

samt montering. 
 

1/3 af honoraret betales ved underskrivelse af nærværende aftale. 
1/3 af honoraret betales midtvejs i projektet, den     /      
1/3 af honoraret betales ved aflevering. 

  
Rejseomkostninger betales af køber efter statens takster. Kunstneren har modtaget særskilt 
honorar for skitseforslag/projekt. 

 
Prisregulering Strækker arbejdet sig udover 2 år, foretages der en regulering af den resterende 

honorarsum, svarende til stigning i nettoprisindekset. 
 
Forsikring  Køber tegner forsikring under arbejdets udførelse. (    ) 
 Kunstner tegner forsikring under arbejdets udførelse. (    ) 
 Der tegnes ikke forsikring (    )  
 Forsikringssummen skal udgøre det aftalte honorar, og forsikringen skal dække skader (bl.a. 

brand, tyveri, hærværk, vandskade) på udsmykningen frem til aflevering. 
 
Aflevering Udsmykningen forventes afleveret den      /    . Tidspunktet for aflevering kan rykkes efter 

aftale, eller såfremt der foreligger særlige omstændigheder som nødvendiggør, at 
afleveringsdatoen rykkes. 

 
Ophavsret Kunstneren bevarer den fulde ophavsret til værket efter ejendomsoverdragelse. Retten til 

skitser og forarbejder tilkommer tillige ophavsmanden.  
Køber kan vederlagsfrit og uden ophavsmandens samtykke gengive kunstværket i følgende 
omfang: ……………… 
Køberen skal sikre, at ophavsmandens signatur/navneskilt til stadighed er anbragt i 
forbindelse med udsmykningen. Udsmykningen må ikke ændres uden ophavsmandens 
skriftlige samtykke.  
Køberen er forpligtet til at vedligeholde udsmykningen og følge ophavsmandens evt. 
vejledning herfor. Ved beskadigelser er køberen forpligtet til at rette henvendelse til 
ophavsmanden, der har ret til indseende med reparationsarbejdet mod vederlag.  

 
Opsigelse Denne aftale kan ikke bringes til ophør i utide, medmindre der foreligger væsentlig 

misligholdelse af aftalen fra en af parternes side. Såfremt kunstneren pga. sygdom eller lign. 
ikke er i stand til at gennemføre opgaven, skal kunstneren straks give meddelelse herom til 
køberen, og kunstneren modtager honorar frem frem til tidspunktet for ophør af aftalen. 

 
Ansvar Kunstneren er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder købers evt. driftstab  
 
Dødsfald Såfremt kunstneren afgår ved døden er kunstneren berettiget til betaling for udført arbejde 

mod at det allerede udførte arbejde tilfalder køberen.  
 
Tvister Tvister, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal indbringes for de 

almindelige domstole. 
  

 



………………………………………………………………………………………………………...… 
 

  
 
………………………………………………………. den …………………………………………….. 

  Køber   Kunstner 


