
NCB-FORVALTNINGSAFTALE 

LITTERÆRE VÆRKER 
 

Navn  ……….………………………………………………………………………………….  

 

Cpr.nr.  ………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Postnummer …………………  By ……………………………………………………. 

 

Som arving(er) for………………….(herefter benævnt forfatteren) overdrager jeg herved NCB forvaltningen af 

forfatterens lydfæstningsrettigheder (retten til at overføre litterære værker på indretninger, som kan gengive dem, såsom 

DVD´er, CD´s, vinyl-plader, MP3´er, videogrammer, lydfilm eller enhver tilsvarende nuværende eller fremtidig 

lydbærende indretning) til alle forfatterens litterære værker, dvs. tekster uden oprindelig musikledsagelse. 

 

Jeg er indforstået med, at denne erklæring har til hensigt at give NCB ret til på mine vegne at indkassere for 

reproduktion af forfatterens litterære værker, når disse reproduceres på et lyd-/billedbærende medie. 

 

Jeg er ligeledes indforstået med, at NCB imidlertid ikke indkasserer for såkaldte rene lydbøger eller lignende, hvor der 

alene er tale om ren oplæsning af forfatterens litterære værker til primær brug for svagtseende, handicappede m.v., da 

sådanne produceres som surrogat for trykte værker. 

 

Overdragelsen gælder i NCB´s territorium, som inkluderer de nordiske og baltiske lande. Indkassering af vederlag vil 

ske efter NCB’s til hver tid gældende vilkår og tariffer og først fra det tidspunkt, hvor NCB har modtaget mit tilsagn i 

henhold til denne erklæring.  

 

Forfatterens litterære værker, der er eller bliver aktuelle i forbindelse med lydfæstning på lyd-/billedbærende 

indretninger, skal jeg oplyse til NCB via koda på mailadresse: repertoire@koda.dk  

 

Afregning for forfatterens litterære værker i ovennævnte forbindelse vil ske i henhold til NCB’s sædvanlige 

afregningsprincipper, terminer og provisionssatser. Se disse på NCB’s hjemmeside www.NCB.dk. 

 

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde denne erklæring, dog tidligst med et halvt års varsel af hensyn til de indkasseringer 

NCB allerede har foretaget.  

  

Når jeg dør og forfatterens litterære rettigheder går i arv, er mine arvinger forpligtet til at respektere denne erklæring på 

samme måde som jeg selv.  Jeg er indforstået med, at jeg ikke er berettiget til at overdrage retten til at modtage vederlag 

fra NCB til tredjemand. 

 

Følgende oplysninger skal udfyldes: 

 

Telefon   ………………….    

 

 

 

Email-adresse  ………………….    

 

Dato ............................... 

 

..................................................................................... 

Underskrift 

 

http://www.ncb.dk/

