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Software-overdragelse 
 

Overdragelse af Kildekode 
 
Dette dokument indeholder aftale om overdragelse af software og kildekode for følgende 
 

Program 
______________________________________________________ 
 
For lokale 
______________________________________________________ 
 

 
Mellem 
 
_____________________________________________________ 

 
(I det følgende kaldet modtageren) 

 
Og 

 
_____________________________________________________ 
 

 (I det følgende kaldet Leverandør) 
 

 
Ved overdragelse af kildekoden, samt dertil hørende filer accepterer kunden nedennævnte vilkår. 
Såfremt modtageren ikke kan acceptere vilkårene, har modtageren ikke ret til at få overdraget 
kildekoden og dertil hørende filer. 

1. Modtageren forpligter sig til at behandle kildekoden så den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og 
i øvrigt undgå enhver risiko for  at uvedkommende får kendskab til den. 

2. Program, kildekode eller dele heraf, samt andre tilhørende filer og dokumentation må ikke kopieres, 
videresælges eller videregives til uvedkommende tredjepart.  

3. Modtageren forpligter sig til ikke at videregive informationen  til samarbejdspartnere,  ansatte m.v. i 
større udstrækning, end hvad der i situationen er strengt nødvendigt. Før modtageren i sådant tilfælde  
overlader informationen til andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter og de 
skal endvidere underskrive en hemmelighedserklæring. 

4. Modtageren må kun overdrage software og kildekode til trejdepart, der har til hensigt at udvikle 
programmet for det i dette dokument nævnte  lokale. Det er modtagerens ansvar, at trejdepart ikke 
kopierer, vidersælger materialet eller dele heraf. Før en således  tilladt overdragelse skal tredjepart  
erklære sig enig i, at nærværende aftale gælder for overdragelsen og ændringen af softwaren. 

5. Leverandøren yder ingen garanti for eventuelle fejl i programmet, såfremt der er udviklet eller på anden 
vis ændret i det oprindeligt udleverede. Dette gælder både program, design og kildekode, samt evt. 
udleverede drivere. 

6. Sikkerhedskopi: Modtageren har ret til at lave en sikkerhedskopi. Softwaren  må dog kun installeres i 
det ovenfor nævnte lokale. 

7. Ophavsretten til program, kildekode og makro samt tilhørende filer tilhører helt og alene leverandøren, 
som har alle rettigheder til helt eller delvist at anvende program, kildekode, drivere og tilhørende filer. 
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8. Backup: Som udgangspunkt  forpligter leverandøren sig til at opbevare en sikkerhedskopi af alle filer i 
en periode på 5 år fra udleveringsdatoen. Dog opbevarer Leverandøren kun en sikkerhedskopi af det 
udleverede materiale og såfremt  der er foretaget ændringer af modtageren eller tredjepart  bortfalder 
denne garanti. 

9. API og Open Source: I det tilfælde hvor Leverandøren har anvendt enheder eller komponenter, som 
kræver en NDA (non-disclosure agreement) mellem Leverandøren og producenten af enheden, kan og 
må disse dokumenter ikke udleveres til modtageren. Kildekode og drivere, der er omfattet heraf, vil 
således være låst og ikke kunne ændres.  Modtager har dog altid mulighed for selv  at søge om en NDA 
hos producenten og  Leverandøren vil herefter have mulighed for at åbne for adgang. 

10. Design:  Anvendes der symboler, ikoner og lign. kan Leverandøren ikke levere de rå filer for disse. Dog 
vil de være en del af den kompilerede version. 

11. Erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt 
ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet  er i henhold til gældende 
lovgivning. 

 
 
Underskrifter 
 
Kunden 
 
___________________________ dato ________ - ______ 
 
 
 
 
Leverandøren 
 
___________________________ dato ________ - ______ 
 
 


