
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

VILKÅR FOR LEVERANDØRADGANG 

TIL BRANCHEKATALOGET 
 

 

 

Til leverandører, som opretter produkter i Branchekataloget 
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1. GENERELT 
 

 

 

1.1 Branchekataloget udgives af Branchekataloget ApS (CVR nr. 41976888, 

Bryghuspladsen 8 Indgang C, 3. sal, 1473 København K) (herefter 

”Branchekataloget”) og giver Vvsbranchen et systematiseret overblik over 

registrerede Vvsprodukter samt andre produkter. Branchekataloget er tilgængeligt 

som en online database (”Branchekataloget”). 

 

1.2 Nærværende vilkår ("Vilkår") gælder mellem Branchekataloget og enhver, herunder 

enhver producent/grossist/distributør/agent m.v., som opretter og registrerer 

produkter i Branchekataloget (”Leverandøren”). Hvis Leverandøren er en juridisk 

person, accepteres Vilkårene på vegne af Leverandøren. 

 

2. IKRAFTTRÆDEN OG VARIGHED 
 

 

 

2.1 Vilkårene er gældende fra Leverandøren afgiver accept heraf ved login, ved 

anvendelse af Branchekataloget eller ved på anden måde at tilkendegive accept, og 

løber indtil ophør i overensstemmelse med disse Vilkår. 

 
3. AFTALENS OMFANG OG ANVENDELSE 

 
 

 

3.1 Leverandøren er berettiget til at anvende Branchekataloget og oplysningerne heri, 

som fastsat i disse Vilkår. Enhver anden brug af Branchekataloget skal anses for en 

væsentlig misligholdelse af disse Vilkår. 

 

3.2 Leverandørens produkter kan oprettes i Branchekataloget under varenumre. 

Leverandøren kan vælge at få oprettet et unikt varenummer, hvorved forstås 

registreringer af varenumre, som relaterer sig til et specifikt produkt, som kun 

udbydes af Leverandøren (”Unikke Varenumre”).  

 

3.2.1 Leverandøren kan endvidere oprette produkter under et generisk varenummer i 

Branchekataloget, hvilket dækker over produkter, som kan leveres af flere 

leverandører og som i øvrigt fremstår teknisk neutralt overfor installatører og andre 

brugere (”Generiske Varenumre”). 

 

3.3 Leverandøren er ikke berettiget til at give tredjemand adgang til Branchekataloget. 

Leverandøren indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som 

Leverandøren giver adgang til Branchekataloget eller som bruger Leverandørens 

login-detaljer. 

 

3.4 Leverandøren opnår ikke ret til at anvende Branchekataloget som almindelig 

abonnementsbruger, medmindre Leverandøren tegner en online- og/eller bruger- og 

licensadgang til Branchekataloget i henhold til de til enhver tid gældende vilkår og 

priser herfor, som kan findes på hjemmesiden www.Branchekataloget.dk. 

 

3.5 Leverandøren er erstatningsansvarlig for enhver form for uautoriseret brug af 

Branchekataloget i strid med disse Vilkår. 

 

Unikke Varenumre 

 

http://www.vvskataloget.dk/
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3.6 For Unikke Varenumre opnår Leverandøren mod betaling en ikke-eksklusiv, 

uoverdragelig adgang til at indtaste oplysninger om egne produkter i 

Branchekataloget.  

 
3.7 Leverandøren er berettiget til at indtaste egne virksomhedsoplysninger samt 

oplysninger om egne produkter (”Produktinformationer”) i Branchekataloget samt til 

at uploade tegninger, markedsføringsmateriale, brugsanvisninger, produktblade, 

billeder, filmklip, mv. vedrørende produkterne (”Produktmaterialer”), idet 

Leverandøren til enhver tid skal respektere Branchekatalogets formater, vejledninger 

og restriktioner. Leverandøren kan til enhver tid se og ændre sine 

Produktinformationer og Produktmaterialer i Branchekataloget. 

 
3.8 I tilfælde af produktændringer, herunder men ikke begrænset til ændringer i anvendte 

materialer eller produktets tekniske specifikationer, er Branchekataloget berettiget til 

at kræve, at Leverandøren registrerer det ændrede produkt under et nyt Unikt 

Varenummer mod Leverandørens betaling af den til enhver tid gældende pris for 

oprettelse af Unikke Varenumre. Såfremt dette medfører, at det oprindelige Unikke 

Varenummer ikke længere anvendes af Leverandøren, finder punkt 12 tilsvarende 

anvendelse. 

 
Generiske Varenumre 

 
 

3.9 For Generiske Varenumre opnår Leverandøren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig 

adgang til at indtaste egne virksomhedsoplysninger i Branchekataloget. Leverandøren 

er ikke berettiget til at indtaste Produktoplysninger eller uploade Produktmaterialer, 

medmindre Branchekataloget giver tilladelse hertil. 

 
3.10 Leverandøren er ansvarlig for, at Leverandørens produkt til enhver tid opfylder 

specifikationerne, som er angivet for de registrerede Generiske Varenumre. Såfremt 

Branchekataloget mener, at dette ikke er tilfældet, finder punkt 12 tilsvarende 

anvendelse. 

 

 
4. LEVERANDØRENS OPLYSNINGER 

 
 

 

4.1 Leverandøren må anvende data, som Leverandøren selv har indtastet eller uploadet i 

Branchekataloget, til Leverandørens egne formål, herunder i tilknytning til 

Leverandørens markedsføring af registrerede varenumre. 

 

4.2 Leverandøren giver Branchekataloget en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og 

uigenkaldelig ret til at anvende Leverandørens virksomhedsoplysninger, 

Produktinformationer og Produktmaterialer i Branchekataloget samt til at gøre disse 

oplysninger tilgængelige for tredjemand, herunder Branchekatalogets medlemmer, 

leverandører, kunder og samarbejdspartnere, på enhver måde, som Branchekataloget 

måtte finde relevant. Dette punkt 4 skal overleve aftalens ophør, uanset årsagen for 

ophør. 

 
5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 

 
 

 

5.1 Leverandøren betaler et årligt beløb for adgangen til Branchekataloget 

(”Grundgebyr”) samt et årligt beløb for hvert varenummer (Unikke Varenumre 

og/eller Generiske Varenumre), som Leverandøren har registeret. Betales 
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Branchekatalogets fakturaer ikke rettidigt, spærres Leverandørens adgang til 

Branchekataloget, ligesom Branchekataloget har krav på betaling af de udestående 

fakturaer. 

 
5.2 De til enhver tid gældende priser og betalingsvilkår kan findes på  

www.Branchekataloget.dk og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en (1) 

måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

 
6. DRIFTSSTABILITET 

 
 

 

6.1 Branchekataloget tilstræber højst mulig driftsstabilitet men er uden ansvar for 

nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer 

uden for Branchekatalogets kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, 

internet-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.  

 
6.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Branchekataloget at genskabe 

normal drift hurtigst muligt. 

 
7. ÆNDRINGER AF BRANCHEKATALOGET 

 
 

 

7.1 Branchekataloget er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af 

Branchekataloget. Branchekataloget er ligeledes berettiget til at ændre 

sammensætning og opbygning af Branchekataloget. Sådanne opdateringer, 

forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, 

herunder varenumre samt Leverandørens Produktinformationer og Produktmaterialer i 

Branchekataloget. 

 
8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

 
 

 

8.1 Branchekataloget ejer alle rettigheder, herunder alle ophavsretlige, databaseretlige og 

andre immaterielle rettigheder, til Branchekataloget og de data og varenumre, som 

registreres i Branchekataloget. Der sker ingen overdragelse af nogen art af 

Branchekatalogets rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, ved Leverandørens 

indtastning af Produktinformationer og upload af Produktmaterialer. 

 

8.2 Oprettede varenumre, uanset om disse er Unikke Varenumre eller Generiske 

Varenumre, tilhører Branchekataloget. 

 

8.3 Leverandøren må ikke uden tilladelse kopiere og/eller tilgængeliggøre 

Branchekataloget eller hele eller dele heraf for tredjemand helt eller delvist , herunder 

ved gentagen og systematisk udtræk eller ved tilgængeliggørelse af uvæsentlige dele 

af indholdet af Branchekataloget eller foretage sådanne handlinger, som skader 

Branchekatalogets legitime interesser urimeligt. Leverandøren er endvidere ikke 

berettiget til at implementere Branchekataloget i en anden database eller software på 

nogen måde udover, hvad der følger af disse Vilkår, punkt 3 og 4. 

 
8.4 Leverandøren skal underrette Branchekataloget om enhver aktuel eller potentiel 

krænkelse af Branchekatalogets immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af 

Branchekataloget, som Leverandøren får kendskab til. 

 
8.5 Branchekataloget er til enhver tid berettiget til at slette eller ændre 

virksomhedsoplysninger, Produktinformationer, Produktmaterialer og varenumre 

http://www.vvskataloget.dk/
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(Unikke Varenumre og Generiske Varenumre), herunder som følge af, at aftalen med 

Leverandøren ophører. 

 
 

9. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER OG ANSVAR 
 

 

 

9.1 Leverandøren indestår for, at Leverandørens virksomhedsoplysninger og 

Produktinformationer og Produktmaterialer til enhver tid er korrekte og retvisende. 

Leverandøren er således forpligtet til løbende at ajourføre de oplysninger, som 

fremgår af Branchekataloget og sikre, at Leverandørens produkter til enhver tid 

opfylder specifikationerne for det registrerede varenummer. 

 

9.2 Leverandøren anerkender herved, at Branchekataloget ikke på noget tidspunkt eller i 

noget omfang er forpligtet til at kontrollere Leverandørens Produktinformationer og 

Produktmaterialer, herunder til at verificere og eller kontrollere, at disse er korrekte 

og retvisende. 

 
9.3 Leverandøren indestår desuden for, at Leverandørens Produktinformationer og 

Produktmaterialer ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder 

materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden 

regulering. Leverandøren indestår ligeledes for, at Leverandøren har retten til at 

markedsføre og til at bringe ethvert produkt i omsætning på markedet, som 

Leverandøren registrerer og opretter i Branchekataloget. 

 
9.4 Leverandøren skal skadesløsholde Branchekataloget for (i) ethvert krav fra 

tredjemand som følge af Leverandørens brug af Branchekataloget samt Leverandørens 

produkter, Produktinformationer eller Produktmaterialer, herunder 

produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige tab fra tredjemand, og (ii) krav som 

følge af, at Leverandørens produkter, Produktinformationer eller Produktmaterialer 

krænker tredjemands rettigheder. 

 

 
10. ANSVARSFRASKRIVELSE MV. 

 
 

 

10.1 Da Branchekataloget indeholder data, som i sin helhed er tilvejebragt af tredjemand 

fraskriver Branchekataloget sig ethvert ansvar i relation til Leverandørens brug af 

Branchekataloget, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder 

for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i 

produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

 

10.2 Branchekataloget er ikke på nogen måde ansvarlig over for tredjemand for 

Leverandørens produkter, Produktinformationer og/eller Produktmaterialer.  

Branchekataloget fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for ethvert direkte eller 

indirekte tab forårsaget som følge af tredjemands uberettigede og/eller urigtige 

anvendelse af data fra Branchekataloget vedrørende Leverandørens produkter, 

Produktinformationer eller Produktmaterialer. 

 

10.3 Tvister mellem to eller flere kunder, herunder to eller flere Leverandører eller brugere 

af Branchekataloget, vedrørende Branchekataloget, produkter, rettigheder eller 

varenumre, er desuden Branchekataloget uvedkommende, herunder også enhver tvist 

mellem Leverandøren og nogen anden fysisk og/eller juridisk person vedrørende 
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rettighederne til at markedsføre og/eller bringe et produkt i omsætning på markedet . 

 

10.4 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Branchekatalogets eventuelle samlede 

erstatningsansvar beløbsmæssigt begrænset til DKK 50.000. 
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11. OVERDRAGELSE 

 
 

 

11.1 Branchekataloget har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor 

Leverandøren til et koncernforbundet selskab eller anden tredjemand. 

 
12. OPHØR 

 
 

 

12.1 Aftalen kan opsiges af begge parter med tre (3) måneders varsel til udgangen af en 

måned. 

 
12.2 Branchekataloget kan opsige Leverandørens adgang til Branchekataloget uden varsel 

og med øjeblikkelig virkning ved Leverandørens væsentlige misligholdelse af disse 

Vilkår og/eller såfremt Leverandøren tages under konkurs- eller 

rekonstruktionsbehandling, eller der indledes forhandlinger om tvangsakkord eller 

gældssanering konkurs. 

 
12.3 I tilfælde af opsigelse/ophør, uanset grunden hertil, sker der ikke refundering af 

allerede betalte beløb. 

 
12.4 Branchekataloget er berettiget til at slette Leverandørens virksomhedsoplysninger, 

Produktinformationer og Produktmaterialer i tilfælde af ophør, uanset grunden dertil, 

jf. punkt 8.5. Branchekataloget er endvidere berettiget til at slette de til Leverandøren 

tildelte varenumre (Unikke Varenumre og Generiske Varenumre) samt til at tildele 

disse til andre kunder. Leverandøren har ingen selvstændig ret til sådanne varenumre 

og skal ophøre med at anvende disse, ved denne aftales ophør, uanset grunden dertil.  

 
13. ÆNDRINGER AF VILKÅR 

 
 

 

13.1 Branchekataloget er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til 

enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige ved login på Branchekataloget. Brug 

af Branchekataloget efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne 

ændrede Vilkår. Det er Leverandørens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i 

forhold til ændringer af Vilkår. 

 
14. TVISTER 

 
 

 

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret, dog bortset fra dansk rets international 

privatretlige regler, og enhver tvist, der udspringer heraf, skal anlægges ved Byretten 

i København. 

 
15. GYLDIGHED 

 
 

 

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 9. august 2021 og erstatter tidligere betingelser. 
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