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GOOGLE VIRKSOMHEDSBILLEDER 
AFTALE OM FOTOOPGAVE 

 
 
TJENESTEUDBYDER AF FOTOOPGAVE:         
 
Adresse:            
 
             
 
E-mail:             
 
Telefon:             
 
 
 
 
VIRKSOMHEDSNAVN:           
 
Virksomhedens adresse:          
 
E-mail:            
 
Telefon:             
 
Aftale dato:      Aftale tid:     
 
Tjenesteudbyderen og Virksomheden kan indbyrdes aftale at tage billeder på flere steder eller i 
Virksomhedens filialer. Hvis denne aftale dækker flere steder, skal stederne angives i Bilag A.  
Hvis nogle af disse steder ejes af franchisetagere, skal hver relevant franchisetager indgå en 
særskilt aftale med Tjenesteudbyderen. 
 
 
 
Jeg har læst og forstået denne aftale, inklusive Vilkår og betingelser nedenfor, og accepterer at 
være bundet af dem. 
 
Jeg er fuldt ud bemyndiget til at underskrive denne aftale på vegne af ovenstående parter. 
 
Tjenesteudbyder     Virksomhed 
 
Underskrift:       Underskrift:       
 
Navn:       Navn:        
 
Titel:        Titel:        
 
Dato:        Dato:        
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Vilkår og betingelser 
 
1. Baggrund. Denne aftale indgås mellem Tjenesteudbyderen af fotoopgaven 

(“Tjenesteudbyderen”) og den virksomhed, hvis lokaler fotograferes til Google-programmet 
Virksomhedsbilleder (“Virksomheden”). 
 

2. Google-programmet Virksomhedsbilleder. Tjesteudbyderen er en selvstændig entreprenør, 
og hverken Tjenesteudbyder eller nogen af Tjenesteudbyders ansatte er Google-
medarbejdere eller agenter, men Tjenesteyderen er godkendt i henhold til Google-
programmet Virksomhedsbilleder til at levere fotografering til lokale virksomheder, der 
ønsker at deltage i Google-programmet Virksomhedsbilleder. 

 
3. Betaling af servicegebyr. Tjenesteudbyderen og Virksomheden aftaler et beløb for Google 

Virksomhedsbilleder og relaterede tjenester ("Servicegebyr"), og Virksomheden betaler 
Servicegebyret, efter at Tjenesteudbyderen har taget fotografierne (som defineret i afsnit 4 
herunder). 

 
4. Tjenester og ejerskab af fotografier. Til gengæld for Servicegebyret: 
 

(a) Tjenesteudbyderen vil tage billeder af de udvendige og indvendige dele af 
forretningslokalerne, som er godkendt af Virksomheden til fotografering i forbindelse 
med programmet Virksomhedsbilleder (“Fotografierne”); 
 

(b) Tjesteudbyderen anvende kommercielt rimelige bestræbelser på at sikre, at 
Fotografierne opfylder de tekniske specifikationer i Google-programmet 
Virksomhedsbilleder; 

 
(c) Tjenesteudbyder overdrager hermed (eller vil skaffe overdragelse af) alle 

ejendomsrettigheder til Fotografierne (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder) til 
Virksomheden; 

 
(d) I det omfang det er tilladt ved lov, vil Tjenesteudbyder opnå:  

 
(i) dispensationer fra alle Tjenesteudbyders medarbejdere i forbindelse med eventuelle 

"moralske rettigheder", som sådanne medarbejdere måtte have til Fotografierne, 
herunder enhver ret til navngivelse, og  
 

(ii)  opgaver ved Tjenesteudbyders medarbejdere for Virksomheden fra alle moralske 
rettigheder til Fotografierne. 

 
(e) Tjenesteudbyderen vil uploade Fotografierne til Google til forarbejdning og brug i 

overensstemmelse med afsnit 5 nedenfor. 
 

5. Vilkår vedrørende upload, behandling og brug af Fotografier.   
 
(a) Google Servicevilkår. Virksomheden accepterer, at upload, behandling samt brug af 

Fotografierne sker i henhold til Googles standard online servicevilkår for sådanne 
Fotografier som angivet på www.google.com/intl/da/policies/terms (sammen med 
relevante Yderligere vilkår som angivet på maps.google.dk/help/maps/businessphotos) 
eller en anden webadresse/yderligere vilkår, som Google måtte udpege fra tid til anden 
(collectively, “Googles Servicevilkår”).   

http://www.google.dk/intl/da/help/maps/businessphotos/
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(b) Bemyndigelse til upload af Fotografier til Google til Googles brug. Virksomheden 

bemyndiger herved Tjenesteudbyderen til at uploade Fotografierne til Google på 
Virksomhedens vegne og licenserer Fotografierne til Googles brug i overensstemmelse 
med Googles servicevilkår. 

 
6. Begrænset licens til Tjenesteudbyder. Virksomheden tildeler Tjenesteudbyderen en ikke-

eksklusiv licens til at bruge et rimeligt antal billeder oprettet i henhold til denne Aftale, som 
"prøver" eller "eksempler til fremvisning", så Tjenesteudbyderen kan gemme eksempler af 
sit arbejde og reklamere eller markedsføre sine tjenesteydelser. 

 
7. Dato og klokkeslæt for tjenester. Ved underskrivningen reserverer Tjenesteudbyderen den 

dato og det klokkeslæt, der er aftalt for levering af de fotografiske tjenester. Bortset fra 
bestemmelserne i paragraf 8 nedenfor kan Servicegebyrerne ikke refunderes, medmindre 
Tjenesteudbyderen efter eget valg accepterer et nyt tidspunkt for tjenesterne. 

 
8. Refusion. Tjenesteudbyderen vil refundere alle forudbetalte Servicegebyrer til 

Virksomheden (men vil ikke have yderligere ansvar med hensyn til Aftalen), hvis Google 
afviser Fotografierne med begrundelse i manglende opfyldelse af de tekniske specifikationer 
angivet af Google Virksomhedsbilleder, og Tjenesteudbyderen ikke korrigerer eventuelle fejl 
efter omfotografering af virksomheden på et gensidigt aftalt tidspunkt. 

 
9. Forsikring. Tjesteudbyderen skal sørge for dækning i henhold til en almindelig gældende 

ansvarsforsikring i forbindelse med sine aktiviteter på Virksomhedens område. 
 

10. Fortrolighed. Denne Aftale er fortrolig.  Virksomheden accepterer, at denne Aftale ikke må 
afsløres eller stilles til rådighed for tredjemand bortset fra (a) Google; (b) med 
Tjenesteudbyderens udtrykkelige skriftlige tilladelse, eller (c) hvis loven kræver det, og 
Virksomheden giver Tjenesteudbyderen et rimeligt varsel. 

 
11. Ingen garantier. I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE GIVER TJENESTEUDBYDEREN 

INGEN GARANTIER OG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I DET OMFANG, LOVEN 
TILLADER DET, SÅVEL UDTRYKKELIGT SOM STILTIENDE, MED HENSYN TIL DE 
FOTOGRAFISKE TJENESTER ELLER FOTOGRAFIERNE, HERUNDER GARANTIER 
FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL. TJENESTEUDBYDEREN GIVER INGEN GARANTI FOR, AT FOTOGRAFIERNE 
I SIDSTE ENDE BLIVER VIST AF GOOGLE. 

 
12. Ansvarsbegrænsninger.  
 

(A) MED UNDTAGELSE AF BRUD PÅ FORTROLIGHED VIL, (I) INGEN AF PARTERNE 
BÆRE ERSTATNINGSANSVAR (UNDER NOGEN TEORI ELLER 
OMSTÆNDIGHEDER) FOR TABTE INDTÆGTER ELLER INDIREKTE, SPECIELLE, 
TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, OG (II) 
PARTERNES SAMLEDE ANSVAR FOR KRAV SOM FØLGE AF ELLER I 
FORBINDELSE MED DENNE AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE SERVICEGEBYRET. 

 
(B) GOOGLES BRUG AF FOTOGRAFIERNE REGULERES UDELUKKENDE AF 

GOOGLES SERVICEVILKÅR I OVERENSSTEMMELSE MED AFSNIT 5 
OVENFOR.  VIRKSOMHEDEN OG TJENESTEUDBYDEREN KAN IKKE (UNDER 
NOGEN TEORI ELLER OMSTÆNDIGHEDER) HOLDE GOOGLE ANSVARLIG FOR 
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NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SPECIELLE SKADER, HÆNDELIGE 
SKADER, FØLGESKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER, DER OPSTÅR 
SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE. 

 
13. Ændringer. Enhver ændring af denne Aftale skal være (a) skriftligt forhåndsgodkendt af 

Google og (b) afspejlet i en skriftlig aftale, der er underskrevet af både Tjenesteudbyderen 
og Virksomheden. 

 
14. Hele Aftalen. Denne Aftale udgør hele aftalen for parterne i forbindelse med emnet og har 

forrang for tidligere og samtidige aftaler om dette emne. 
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Bilag A 
 

Hvis denne aftale dækker flere steder, skal du angive alle steder herunder.  De steder, der 
bestyres af franchisetagere, bør ikke medtages.  Hver enkelt franchisetager skal indgå en 
separat aftale med Tjenesteudbyderen. 
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