
 

Dansk Jødisk Museum 
 

Billedsamlingen  
 

Prisliste 
 

 

 
          SCANNINGER AF BILLEDER  

Opløsning indtil 600dpi, s/h 300 kr. 

Opløsning indtil 600 dpi, farve 300 kr. 

Opløsning 600-2400 dpi  Efter tilbud 

 
Levering på CD-ROM + 100 kr. 
 

 
 
FOTOGRAFERING AF GENSTANDE  
pr. stk. 1.125 kr. 
 

 
Ekspeditionsgebyr: 
Indland, pr. ordre 30 kr. 
Udland, pr. ordre 100 kr. 
Forudbetaling ved levering til udlandet. 

 
Reproduktionsafgift:  + 20 % 
 

 
Ekspres levering:  +100 % 
 

 
Levering på CD-ROM + 100 kr.  
 

 
 

Leveres som elektronisk fil. 
Levering på tryk. Efter tilbud 

 
 

Normal leveringstid: 14 dage.  
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERELLE BETINGELSER 
 

 Det påhviler brugeren at drage omsorg for, at eventuel ophavsret tilhørende andre end 
Dansk Jødisk Museum overholdes. 

 

 Ved benyttelse af billeder og andet materiale fra Dansk Jødisk Museum forpligter brugeren 
sig til i hvert enkelt tilfælde i den tilhørende tekst at angive:  

Fotografens/kunstnerens navn, hvis det kendes. 
Foretagne udsnit. 
Ejer af billeder eller genstande: Dansk Jødisk Museum. 

I særlige tilfælde efter aftale med museet kan ejerangivelse stå samlet ét sted i 
publikationen eller udstillingen. 
 
Såfremt en fotograf eller kunstner har ophavsret til billedet er det brugerens ansvar at 
afklare evt. ophavsretslige spørgsmål med fotografen eller kunstneren selv. 
 

 I publikationer må udtrykket ”udlånt af Dansk Jødisk Museum” ikke anvendes. 
 

 Reproduktionsdias, negativer og CD-ROM’er fra Dansk Jødisk Museum forbliver museets 
ejendom. 

 

 Ved udgivelse af publikationer med billedmateriale fra Dansk Jødisk Museum afleveres et 
eksemplar eller et særtryk til museets bibliotek. 

 

 Genanvendelse må ikke finde sted uden museets tilladelse. 
 

 Billeder fra Dansk Jødisk Museums samlinger må kun udgives på CD-ROM eller lægges på 
Internettet, hvis det ikke er i strid med lov om ophavsret, og skal ske på en måde, som ikke 
er krænkende for billedets eller genstandens kunstneriske anseelse eller dets egenart. Det 
skal tydeligt angives, at proveniens er Dansk Jødisk Museum. 

 

 Ingen kan erhverve eneret på udgivelsen eller offentliggørelsen af motiver fra Dansk Jødisk 
Museums samlinger. 


