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GENERELLE  

LÅNEBETINGELSER 

Hele låneperioden skal anføres i låneaftalen, dvs. perioden 

hvorfra lånet ønskes afhentet hos Ejer til lånets forventelige 

hjemkomst. De eksakte datoer for afhentning og hjemkomst 

aftales efterfølgende. Ved henvendelse til Ejer kan låne- 

perioden forlænges, såfremt Ejer giver skriftligt samtykke 

hertil. Ejer kan nægte lånet afsendt eller kan hjemkalde det  

før tid, såfremt Låner misligholder lånebetingelser og låne- 

aftale. Begge parter kan fritages for forpligtelserne i tilfælde  

af uforudsigelige begivenheder (force majeure).  

2. Forsikring

Ejer bestemmer lånets forsikringsværdi, eventuelt i rådføring 

med Låner, mens det påhviler Låner at tegne forsikring,  

som dækker lånet. Forsikringspolicen skal dække hele låne- 

perioden, dvs. fra lånet afhentes hos Ejer til dets hjemkomst 

(fra søm til søm), og policen skal dække enhver risiko  

(all risk). Den skal ligeledes indeholde den særlige museums-

klausul: ”Uanset enhver skades art og grad og erstatningens 

størrelse forbliver lånet Ejers ejendom.” Såfremt Ejer ønsker 

en kopi af forsikringspolicen, skal det fremgå i låneaftalen, 

hvornår denne ønskes tilsendt i forhold til afhentning af lånet.  

Ejer vurderer, hvorvidt et låns konserveringsmæssige tilstand 

tillader udlån, mens det påhviler Låner, at imødekomme  

Ejers krav til konserveringsfunktioner i forbindelse med lånet.  

Med mindre andet er aftalt, returneres lånet i nøjagtig samme 

tilstand som ved låneperiodens begyndelse, dvs. lånet må ikke 

underkastes nogen form for behandling i låneperioden.  

I tilfælde af skader eller synlige ikke-aftalte forandringer  

på lånet i låneperioden skal Låner straks advisere Ejer, 

hvorefter de videre foranstaltninger aftales.

Det påhviler Låner, at lånet pakkes og transporteres for- 

svarligt, således at lånet ikke på nogen måde lider overlast 

under transport og midlertidig opbevaring. Med mindre  

andet er aftalt, skal Ejer godkende Låners valg af transport. 

I denne forbindelse skal Låner imødekomme Ejers krav  

til transport og pakning.  
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Det påhviler Låner at opbevare og udstille lånet i betryggende 

omgivelser, dvs. lånet skal i låneperioden som minimum være 

under døgnfungerende sikring. Endvidere må rumtemperatur, 

luftfugtighed, belysning samt lånets placering på udstillings-

lokaliteten ikke medvirke til ikke-naturlige ændringer i lånets 

tilstand. I denne forbindelse skal Låner imødekomme Ejers 

krav til omgivelser og sikring. Ved midlertidige eller varige 

ændringer af omgivelser eller sikringsforhold skal Låner straks 

advisere Ejer, hvorefter de videre foranstaltninger aftales. 

Såfremt udstillingslokaliteten ikke er Ejer bekendt eller andre 

relevante forhold gør sig gældende, kan lånets effektuering 

forudsætte Ejers godkendelse af en facilitetsrapport.  

Det påhviler Låner at ophænge/montere og vise lånet, således 

at lånet ikke på nogen måde lider overlast. Endvidere skal 

Låner imødekomme Ejers krav til montering og visning. Ved 

lån af kunstværker forpligter Låner sig til at vise kunstværket 

på en sådan måde, at ophavsmandens kunstneriske egenart 

(droit moral) respekteres.  

Låner har ansvaret for, at lånet ikke fotograferes, filmes eller 

reproduceres uden forudgående aftale med Ejer. Undtaget er 

tilstandsoptagelser, udstillingsdokumentation og pressefoto-

grafering. Med mindre andet er aftalt, påhviler det derfor 

Låner, at gengivelse af lånet til brug i publikationer og anden 

offentliggørelse erhverves via Ejer eller med Ejers billigelse, 

enten som nyoptagelser eller leje/lån af allerede eksisterende 

materiale. I forbindelse hermed påhviler det Låner at indhente 

tilladelse fra rettighedshavere, og Låner friholder således Ejer 

for ethvert krav desangående. Låner skal endvidere efterleve 

Ejers krav til kreditering i forbindelse med udstillingsvisning 

og udstillingens tilhørende publikationer.  

Låner skal imødekomme Ejers krav om tilsendelse af  

publikationer og/eller ikke-offentliggjorte forsknings- 

resultater omhandlende lånet. 

Med mindre andet er aftalt, påhviler alle udgifter i forbindelse 

med lånet Låner. I tilfælde af misligholdelse af lånebetingelser 

og låneaftale påhviler alle dertil forbundne udgifter også 

Låner.  

Låner hæfter ubetinget for lånet i låneperioden, dvs. fra lånet 

afhentes hos Ejer til dets hjemkomst (fra søm til søm). Låner 

har det fulde ansvar for, at lånebetingelser og låneaftale 

overholdes i hele låneperioden, også når Låner har bedt 

tredjepart forsikre, transportere eller have opsyn med lånet.  
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I det omfang, der indgås en særaftale (låneaftalens rubrik 

”Andet”), som afviger fra de generelle lånebetingelser, har 

særaftalen forrang frem for de generelle betingelser.

 

Nærværende lånebetingelser og -aftale er undergivet dansk 

ret. Enhver tvist, som måtte opstå vedr. lånebetingelserne  

og -aftale, og som ikke kan løses i mindelighed ved forhand-

ling, skal afgøres efter dansk ret.

11. Andet

12. Lov og tvister

Undertegnede Låner accepterer hermed ovenstående betingelser i forbindelse med lån til

Udstillingstitel

Udstillingssted

Udstillingsdatoer –       

Dags dato

Låners navn

Låners underskrift 

Et underskrevet eksemplar af betingelserne tilgår Ejer, et underskrevet eksemplar tilgår Låner.
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