VILKÅR FOR DATALICENS TIL
BRANCHEKATALOGET
Til licensbrugere af Branchekataloget, som henter data fra
Branchekataloget

1.

ACCEPT AF VILKÅR

1.1

Nærværende vilkår (herefter ”Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og
accepterer vilkårene for anvendelse af Branchekataloget”, eller ved på anden måde at
tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Branchekataloget ApS (CVR nr.
41976888, Bryghuspladsen 8 Indgang C, 3. sal, 1473 København K) (herefter
”Branchekataloget”) og brugeren (herefter ”Brugeren”). Hvis Brugeren er en juridisk
person, accepteres disse Vilkår på vegne af Brugeren.

1.2

Branchekataloget udgiver Branchekataloget, som giver Vvsbranchen et systematiseret
overblik over registrerede Vvsprodukter og andre produkter ("Artiklerne").
Branchekataloget er tilgængeligt som en online database ("Branchekataloget").

1.3

Onlineadgangen til Branchekataloget er forbeholdt virksomheder og offentlige
myndigheder og adgang kan således ikke erhverves af private forbrugere. Gældende
forbrugerbeskyttelsesregler finder derfor ikke anvendelse.

2.

PRISER OG BETALINGSVILKÅR

2.1

De til enhver tid gældende priser og betalingsvilkår for Brugerens adgang og datalicens,
jf. punkt 3 og 4, til Branchekataloget fremgår af www.Branchekataloget.dk, og kan
ændres ved opslag på hjemmesiden med en (1) måneds varsel til udgangen af et
kvartal.

3.

3.1

FÆLLES BETINGELSER FOR ADGANG DATALICENS

Branchekataloget ejer alle rettigheder til Branchekataloget, herunder de data og
varenumre som registreres i Branchekataloget.

3.2

Brugeren opnår adgang til det aktuelle indhold i Branchekataloget i overensstemmelse
med disse Vilkår og de til enhver tid gældende vilkår vedrørende omfang og anvendelse
for Brugerens adgang og datalicens, jf. nedenfor punkt 4. Brugernavn og password må
ikke videregives til uvedkommende tredjemand, hvorved forstås enhver anden fysisk
og/eller juridiske person end Brugeren selv og de i punkt 3.3-3.4 tilladte tredjeparter.

3.3

Brugerens adgang og licens kan anvendes af Brugeren selv til brug for dennes
aktiviteter samt af ethvert til Brugeren koncernforbundet selskab. Et koncernforbundet
selskab forstås i overensstemmelse med selskabslovens definitioner heraf.

3.4

Brugerens adgang kan endvidere anvendes af en til Brugeren tilknyttet ITserviceleverandør dog alene efter skriftlig aftale med Brugeren og alene til brug for ITserviceleverandørens bistand med Brugerens aktiviteter.

3.5

Brugeren indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Brugeren giver
adgang til Branchekataloget og/eller som anvender Brugerens login-detaljer, og har
pligt til at sikre, at tredjeparters anvendelse sker i overensstemmelse med de til enhver
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tid gældende vilkår for Brugerens adgang og licens.
3.6

Brugeren skal endvidere sikre, at Branchekataloget ikke bliver anvendt på en måde, som
kan skade Branchekatalogets navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med
relevant lovgivning eller anden regulering eller som i øvrigt skader Branchekatalogets
legitime interesser urimeligt.

3.7

Enhver anvendelse af Branchekataloget, som rækker ud over den tilladte anvendelse og
omfang af Brugerens adgang og datalicens, jf. punkt 4, skal anses for en væsentlig
misligholdelse af disse Vilkår.

4.

4.1

OMFANG OG ANVENDELSE FOR ADGANG OG DATALICENS

Mod betaling opnår Brugeren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig onlineadgang til
Branchekataloget, der stilles til rådighed for Brugeren på Branchekatalogets hjemmeside
www.Branchekataloget.dk, samt en licens til anvendelse af data fra Branchekataloget
("Datalicens") på det valgte dataniveau.

4.2

4.3

Der kan vælges Datalicens på følgende dataniveauer:

•

Niveau 1 - Produktinformationer

•

Niveau 2 - Markedsføringsmateriale

•

Niveau 3 - Tekniske data

•

Niveau 4 - Dokumentationsmateriale

Datalicensen giver Brugeren mulighed for at søge i Branchekataloget i samtlige,
tilgængelige oplysninger/data om Artiklerne på dataniveau 1-4.

4.4

Uanset valg af dataniveau opnår Brugeren ved Datalicensen en ikke-eksklusiv,
uoverdragelig adgang til at anvende de tilgængelige produktinformationer på niveau 1,
som defineret i punkt 4.9.1, til identifikation af specifikke Artikler og oplysninger/data
herom, samt adgang til at videregive specifikke produktinformationer til potentielle eller
eksisterende kunder, samarbejdspartnere, leverandører og/eller andre persongrupper,
som er relevante for Brugerens forretningsområde.

4.5

Brugeren opnår herudover en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til at anvende de
tilgængelige oplysninger/data fra det valgte dataniveau i egne interne systemer,
databaser og software til brug for udarbejdelse af konkrete byggeprojekter og -anlæg
med beregninger, tegninger og lignende og indeholdende et specifikt vareudvalg
("Projektmateriale"). Brugeren må endvidere stille dataene i Projektmaterialet til
rådighed for relevante arkitekter, bygherrer, installatører og andre relevante
tredjeparter, der er involveret i det konkrete projekt.

4.6

Brugeren opnår således licens til at kopiere, distribuere, videregive, indarbejde og/eller
på anden vis anvende de tilgængelige data/oplysninger fra det valgte dataniveau i egne,
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interne systemer, databaser mv. og stille disse til rådighed for de relevante
tredjeparter. Dataene/oplysninger må dog alene stilles til rådighed for tredjeparter som
en del af Projektmaterialet.
4.7

Brugeren erhverver ingen rettigheder til Branchekatalogets indhold i øvrigt og/eller
licens til at implementere Branchekataloget og de enkelte data/oplysninger i databaser,
systemer og/eller software, som stilles til rådighed for offentligheden og/eller andre
parter end de relevante tredjeparter, jf. punkt 4.5. Brugeren har endvidere ikke adgang
til at foretage hel eller delvis kopiering af Branchekataloget som sådan, af en kopi heraf
og/eller af strukturen indeholdt heri, idet licensen alene giver adgang til anvendelse og
implementering af oplysningerne/dataene.

4.8

Datalicensens indhold og omfang bestemmes herudover af det valgte dataniveau.
Brugeren opnår i overensstemmelse hermed adgang til at foretage udtræk/eksport af
oplysninger/data på det pågældende dataniveau. Data som ikke omfattes af
udtræk/eksport er således ikke omfattet af Brugerens Datalicens.

4.9

Brugeren kan opnå Datalicens til følgende dataniveauer:

4.9.1

Niveau 1 - Produktinformationer
Niveau 1 indeholder oplysninger/data om Artiklerne i form af produktinformationer for
Artiklerne, såsom vareart og type, vareserie, leverandøroplysninger , materiale,
dimension og lignende ("Produktinformationerne") samt de registrerede varenumre. Ved
Datalicens til niveau 1 opnår Brugeren adgang til anvendelse af Produktinformationerne i
overensstemmelse med punkt 4.5-4.8.

4.9.2

Niveau 2 - Markedsføringsmateriale
Ved tilkøb af Datalicens til niveau 2 opnår Brugeren adgang til anvendelse af
Produktinformationer fra niveau 1 og til produktbilleder af Artiklerne i Branchekataloget
og/eller eventuelle markedsføringsmæssige beskrivelser af Artiklerne
("Markedsføringsmateriale") i overensstemmelse med punkt 4.5-4.8.

4.9.3

Niveau 3 - Tekniske data
Ved tilkøb af Datalicens til niveau 3 opnår Brugeren adgang til anvendelse af data fra
niveau 1-2 og til tekniske data om Artiklernes egenskaber, herunder oplysninger
registreret i henhold til ETIM-standarden og BIM-objekter, ("Tekniske data") i
overensstemmelse med punkt 4.5-4.8.

4.9.4

Niveau 4 - Dokumentationsmateriale
Ved tilkøb af Datalicens til niveau 4 opnår Brugeren adgang til anvendelse af data fra
niveau 1-3 og til alle øvrige tilgængelige oplysninger/data vedrørende Artiklerne i form af
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dokumentationsmateriale, herunder manualer, monteringsvejledninger,
sikkerhedsdatablade mv., ("Dokumentationsmateriale") i overensstemmelse med punkt
4.5-4.8.
5.

DRIFTSSTABILITET

5.1

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,
internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

5.2

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Branchekataloget at genskabe
normal drift hurtigst muligt.

6.

ÆNDRINGER I BRANCHEKATALOGET

6.1

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

og

produktinformationer i Branchekataloget.
7.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

7.1

Brugeren anerkender, at Branchekataloget ejer alle rettigheder, herunder alle
ophavsretlige, databaseretlige og andre immaterielle rettigheder, til Branchekataloget.

7.2

Brugeren skal underrette Branchekataloget om enhver aktuel eller potentiel krænkelse
af Branchekatalogets immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af
Branchekataloget, som Brugeren får kendskab til, herunder et eventuelt uautoriseret
brug af Brugerens brugernavn og password.

8.

BRANCHEKATALOGETS ANSVAR

8.1

Da Branchekataloget indeholder data, som er tilvejebragt af tredjemand, fraskriver
Branchekataloget sig ethvert ansvar for tab i relation til Brugerens 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.

8.2

Branchekataloget kan ikke holdes ansvarlig for de data og oplysninger, som er
tilgængelige for Brugeren via Branchekataloget. Branchekataloget er således ikke
ansvarlig for, at sådanne data og oplysninger er korrekte, opdaterede, fuldstændige
eller pålidelige, eller for det resultat som Brugeren opnår ved anvendelsen af sådanne
data og oplysninger. På samme vis kan Branchekataloget på ingen måde holdes
ansvarlig for data, som Brugeren måtte have beriget med egne oplysninger. Samtidig
kan Branchekataloget ikke holdes ansvarlig for genskabelse af databasens historiske
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oplysninger.
8.3

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Branchekatalogets eventuelle samlede
erstatningsansvar beløbsmæssigt begrænset til DKK 50.000.

9.

OVERDRAGELSE

9.1

Branchekataloget har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor
Brugeren til et koncernforbundet selskab eller til anden tredjemand.

10.

SPÆRRING MV.

10.1

Branchekataloget kan til hver en tid og uden varsel midlertidigt spærre Brugerens
adgang til Branchekataloget, herunder spærre og/eller begrænse Brugerens Datalicens,
helt eller delvist.

10.2

Spærring og/eller begrænsning kan eksempelvis ske ved mistanke om Brugerens
anvendelse af data i strid med disse Vilkår, herunder i strid med Datalicens omfang og
anvendelse og det valgte dataniveau og/eller i strid med de immaterielle rettigheder, jf.
punkt 7 ovenfor. Spærring kan endvidere ske, hvis Brugeren har afgivet urigtige
oplysninger, eksempelvis om tilladte/relevante tredjeparter, eller har foretaget
uberettiget deling/videregivelse af brugernavn og password.

10.3

Branchekataloget er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen og/eller
begrænsningen.

11.

OPHØR

11.1

Brugeren har mod løbende betaling adgang og Datalicens til Branchekataloget indtil
adgangen opsiges. Adgangen til Branchekataloget kan opsiges af begge parter med en
(1) måneds varsel med virkning fra udgangen af en måned.

11.2

Branchekataloget kan opsige Brugerens adgang og Datalicens til Branchekataloget
uden varsel og med øjeblikkelig virkning ved Brugerens væsentlige misligholdelse af
disse Vilkår og/eller såfremt Brugeren tages under konkurs- eller
rekonstruktionsbehandling, eller der indledes forhandlinger om tvangsakkord eller
gældssanering.

11.3

Som væsentlig misligholdelse henføres blandt andet enhver anvendelse af
Branchekataloget i strid med Datalicensens omfang og anvendelse.

11.4

I tilfælde af opsigelse/ophør, uanset grunden hertil, sker der ikke refundering af
allerede betalte beløb for Brugerens adgang og Datalicens.

11.5

Ved ophør af Brugerens adgang og/eller Datalicens til Branchekataloget bortfalder
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samtidig Brugerens ret til anvendelse af dataene fra Branchekataloget, herunder
sådanne data, som der måtte være foretaget udtræk/eksport af under Brugerens
Datalicens.
12.

VILKÅRSÆNDRINGER

12.1

Branchekataloget er til enhver tid 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 Brugerens forpligtelse løbende at holde sig
opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

13.

TVISTER

13.1

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.

14.

GYLDIGHED

14.1

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