Projekt 420
[Illustratorens navn]
Vej
By

Dato

Illustratoraftale
Som illustrator af [Bogens navn], i det følgende kaldet Værket, i en grønlandsksproget og i en dansksproget udgave, tilbyder Dacapo Publishing (i det følgende kaldet Forlaget) dig et honorar på i alt kr.
40.320 kr.
Helsides farveillustrationer (eksempler):
− Et atlantskib i søen
− Ankomst til havnen
− Losning af skib
− En slem overraskelse
− På hovedlageret
− Med kutter til bygden
− På politistationen
− En historie fra gamle dage
− I kaptajnens kahyt
9 helsides farveillustrationer á 2.400,- kr.
Stregtegninger (eksempler):
− Atlantskib (”røntgenbillede”)
− En lossekran
− Statistik over import / eksport
− Kort over sejlrute
− Navigationsudstyr
− Bøje i havet
− Fire personer foran butikken
− Gerningsmand i retten
− Mobiltelefon

21.600,- kr.

−
−
−
−

Computerskærm med facebookside
M/S Sarfaq Ittuk i storisen
Kort over Arsuk / Narssaq / Qaqortoq
Jolle med påhængsmotor

12 stregtegninger á 1.000,- kr.

12.000,- kr.

+ 20 % tillæg for éngangshonorar:
I alt

6.720,- kr.
40.320,- kr.

Honoraret er uafhængigt af oplagets størrelse og udbetales med 15.000,- kr. ved underskrivelse af
nærværende aftale, og 25.320,- kr. når Forlaget har modtaget og godkendt alle illustrationer.
Beløbet udgør betaling for anvendelsen af dine illustrationer i Værket i 1. og følgende udgaver og oplag,
og i øvrigt i andre værker, der udgives i direkte tilknytning hertil, såvel i 1. som senere oplag og udgaver.
Det vil typisk dreje sig om værkstedshæfter eller vejledninger i brug af materialet, enten i trykt form
eller som internetsider.
Honoraret er således afregning én gang for alle.
Ved genudgivelse af Værket står Forlaget frit med hensyn til valg af illustrationsmateriale. Forlaget er
berettiget til at supplere eller evt. helt at erstatte illustrationerne fra 1. udgave, 1. oplag med nyt
illustrationsmateriale. For evt. nyt illustrationsmateriale, leveret af dig, ydes der nyt honorar.
Illustratoren modtager af første oplag 5 frieksemplarer. Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Forlaget, mod betaling af kostprisen.
Nærværende aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer. Genparten bedes returneret til Forlaget med din
godkendelsespåtegning.

Med venlig hilsen
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