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Vilkår for Licens og Support  
 

1. Definitioner 

a. ”Licensgiver” er Hedensted Gruppen A/S, Danmark – CVR-nr. 30858018. 

b. ”Licenstager” er enhver, der har en brugsret til Programmellet i henhold til en 
udtrykkelig aftale med Licensgiver. 

c. ”Programmel” er alle Weightlog-applikationer på alle it-platforme samt alle tidligere og 
fremtidige versioner heraf.  

2. Anvendelse 

a. Nærværende vilkår gælder for ethvert brug af Licensgivers Programmel. 

b. Forholdet mellem Licensgiver og Licenstager reguleres kun af disse vilkår og eventuelle 
supplerende skriftlige aftaler mellem parterne. 

3. Licens  

a. Ved accept af licensvilkårene, og betaling af de tilknyttede licensafgifter for brug af 
Programmellet, opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig 
brugsret til Programmellet, samt senere opdateringer, på de her beskrevne vilkår. 

b. Brugsretten gælder alle ansatte hos Licenstager og samarbejdspartnere i form af 
eksempelvis egen dyrlæge, fodercentral og ERFA grupper mv.  

c. Misbruger Licenstagers 3. part den give viden på en ikke tilsigtet måde eller med negativ 
hensigt overfor Licensgiver – forbeholder Licensgiver sit ret til at stoppe 3. parts adgang. 

d. Enhver form for kopiering eller reproduktion af Programmellet med tilhørende 
programmer og kildekoder er ulovlig, og udgør en væsentlig misligholdelse af aftalen, 
der vil føre til lukning af adgangen til systemet uden varsel, samt ophævelse af alle 
aftaler med Licenstager. 

e. Licensaftalen starter i den måned, hvor Licenstager får adgang til Programmellet. 
Licensaftalen indgås for en periode af 1 år, og er bindende i de første 3 år. Licensaftalen 
fornyes derefter automatisk for en ny 1-årig periode med mindre aftalen er opsagt med 
et skriftligt varsel på mindst 1 måned til udløbet af den igangværende licensperiode. 

f. Den årlige licensafgift kan reguleres af Licensgiver fra næstkommende 
fornyelsestidspunkt med et varsel på mindst 2 måneder. 
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4. Opdateringer 

a. Licensgiver har ret til løbende at ajourføre og opdatere Programmellet, når Licensgiver 
finder det nødvendigt. Licensgiver er endvidere berettiget til at foretage ændringer i 
funktionaliteten af Programmellet, herunder at fjerne og/eller ændre og/eller tilføje 
funktioner, som Licensgiver finder nødvendigt. 

b. Sådanne ajourføringer, opdateringer og ændringer af funktionaliteten af Programmellet 
medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstager’s forpligtelser overfor 
Licensgiver, ligesom sådanne ændringer ikke giver Licenstager ret til gøre 
misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Licensgiver.  

5. Support 

a. Licensen omfatter teknisk support ved driftsproblemer.  

b. Anden support udføres i henhold til Licensgiver’s vilkår for service. 

6. Betaling 

a. Licensafgiften betales forud for den 1-årige licensperiode, hvor der kan aftales kortere 
perioder mod et ekstragebyr pr. betaling. 

b. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. 

c. Ved manglende betaling har Licensgiver ret til at lukke for Licenstager’s adgang til 
systemet uden varsel. 

7. Rettigheder 

a. Den fulde ejendomsret til alle data og registreringer i Programmellet tilhører både 
Licensgiver og Licenstager. De registrerede data anvendes af Licensgiver til 
vedligeholdelse og udvikling af Programmellet. Data kan efter aftale afslutning ikke 
udsendes eller udskrives til Licensmodtager. Licensgiver beholder ret til at bruge data 
iht. punkt 9 efter aftale afslutning. 

8. Fortrolighed 

a. Ingen af parterne må viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge hinandens 
erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, med mindre disse allerede 
er offentligt tilgængelige.  
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9. Indsamlede data 

a. Uanset ovenstående accepterer Licenstager udtrykkeligt, at Licensgiver anvender data til 
forbedringer af fremtidige versioner af Programmellet, forbedre brugeroplevelser samt 
generelle forbedringer, samt andre kommercielle og ikke-kommercielle formål.  

b. Licensgiver er berettiget til at udnytte data opsamlet via Programmellet på enhver 
måde, som Licensgiver anser for rimelig, herunder eventuelt samarbejde med og/eller 
videregivelse af data til tredjemand. Ved videregivelse af data til tredjemand vil 
Licensgiver tage alle rimelige skridt for at sikre anonymitet for den enkelte Licenstager. I 
det omfang de indsamlede data indeholder data omfattet af gældende 
persondatalovgivning vil sådanne data blive behandlet i overensstemmelse med disse 
love. 

c. Ved særskilt aftale kan Licenstager give Licensgiver ret til at fjerne anonymiteten for 
Licenstager over andre specifikt angivne Licenstagere. 
 

10. Ansvar 

a. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret. Ingen af 
parterne er ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid 
eller goodwill. 

b. Licensgiver vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes 
løbende. 

c. Licensgiver’s ansvar overfor Licenstager kan i intet tilfælde overstige Licenstager’s  
samlede betaling de seneste 12 måneder til Licensgiver. 

11. Gældende lov og værneting  

a. Parternes samarbejde er underlagt dansk ret og enhver tvist mellem parterne skal 
afgøres med Retten i Horsens som første instans. 

12. Ændringer 

a. Disse vilkår kan ændres i forbindelse med fremtidige opdateringer af Programmellet. 
Ved ibrugtagning af en nyere version accepteres samtidig de opdaterede vilkår. 


