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A. Anvendelsesområde  
1. Alle ydelser og tilbud fra AddSecure Smart Surveillance GmbH og International Security GmbH (herefter i 

fællesskab og hver af de nævnte virksomheder: "AddSecure"), herunder leasing, levering og drift af tekniske 
overvågningsløsninger (herefter også: "lejede genstande" eller "VIDEO GUARD"), er udelukkende 
underlagt disse generelle vilkår og betingelser (herefter: "AGB"). Disse er en integreret del af alle kontrakter, 
som AddSecure indgår med sine kontraktpartnere (i det følgende benævnt "lejer") om de tjenester, der 
tilbydes af AddSecure. De gælder også for fremtidige ydelser eller tilbud til leasingtageren, selv om der ikke 
indgås en ny særskilt aftale om de almindelige forretningsbetingelser. 

2. Modstridende eller afvigende vilkår og betingelser finder ikke anvendelse, medmindre AddSecure udtrykkeligt 
har accepteret deres anvendelse. Disse betingelser gælder også, hvis AddSecure leverer de tjenester, som 
AddSecure er forpligtet til, uden forbehold i viden om modstridende eller afvigende vilkår og betingelser. 
 

B. Kontraktens indhold  
1. De tjenester, som AddSecure skal levere, det vederlag, som lejeren skal betale for dem. Herunder leje, samt 

eventuelle supplerende kontraktlige forpligtelser for de kontraherende parter skal specificeres i individuelle 
kontrakter, herunder en liste over tjenester.  

2. Meddelelser forud for kontraktindgåelse, navnlig tilbud, beskrivelser og omkostningsoverslag, kan ændres, 
medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Oplysninger, detaljer i brochurer, foldere og tekniske anvendelsesnoter 
er kun til orientering. Medmindre andet er aftalt, bliver de ikke en del af kontrakten. 

3. AddSecure kan acceptere ordrer inden for fjorten dage. En kontrakt er først indgået, når AddSecure har 
modtaget en ordrebekræftelse i tekstform eller når tjenesten påbegyndes. Kun AddSecures ordrebekræftelse 
er afgørende for kontraktens indhold og omfang.  

4. Ændringer af kontrakten og mundtlige tillægsaftaler er kun effektive, hvis de bekræftes skriftligt. 
5. AddSecure forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i valget og funktionsmåden af 

overvågningsudstyr, kommunikationsmidler og kanaler, for så vidt som disse ændringer er rimelige for lejeren. 
6. AddSecure har ret til delydelser, som kan anvendes uafhængigt af lejeren. 
7. Det er AddSecure, der forbeholder sig retten til at lade underleverandører med de rette kvalifikationer udføre 

opgaverne. 
 
C. Lejeperiode 
1. Lejeperioden begynder på den aftalte dag, dog senest på den dag, hvor brugen overdrages. Hvis der er aftalt 

en fast løbetid eller en minimumsperiode i kontrakten, kan kontrakten kun opsiges i løbet af den faste løbetid 
eller den aftalte minimumsperiode, hvis der foreligger en gyldig grund 

2. Lejer er forpligtet til at modtage systemet på den aftalte dag og på det aftalte tidspunkt. Hvis lejeren ikke 
accepterer lejemålet på det aftalte tidspunkt, kan AddSecure træde tilbage fra og/eller opsige kontrakten i 
overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, udleje lejemålet til en anden part eller kræve 
erstatning. 

3. Lejerens brugsret ophører ved udløbet af den aftalte lejeperiode. Hvis parterne ikke har aftalt en afslutning af 
lejeperioden, ophører lejeaftalen ved tilbagelevering af lejemålet. Den lovbestemte opsigelsesfrist gælder for 
AddSecure, som dog mindst skal svare til den returfrist, der gælder for lejeren. Begge parters ret til at opsige 
aftalen af gode grunde forbliver uændret. 

4. Hvis lejeren fortsætter med at bruge det lejede, selv efter at hans tilladelse til at bruge det er udløbet 
("overskydende lejeperiode"), skal lejeaftalen ikke forlænges som følge heraf. I dette tilfælde er lejeren dog 
forpligtet til at betale AddSecure et brugsgebyr på en enkelt dags leje for hver yderligere dag eller del af en 
sådan dag. Eventuelle rabatter i henhold til AddSecures graduerede prisliste for leje gælder ikke i tilfælde af 
overskridelse af lejeperioden. 

 
D. Overdragelse og tilbagelevering af lejemålet, transport og transportomkostninger 
1. Lejemålet skal overdrages til lejeren på AddSecures hjemsted i Hesel eller på det sted, der er angivet i 

ordrebekræftelsen, hvis dette er forskelligt fra Hesel. 
2. AddSecure skal overdrage det lejede til lejeren i en køreklar og teknisk fejlfri stand. Lejer skal undersøge 

lejemålet for dets trafiksikkerhed, funktionsdygtighed og eventuelle mangler ved overdragelsen. Lejerens krav 
på grund af åbenlyse mangler er udelukket, medmindre lejer meddeler AddSecure om manglen ved 
overdragelsen. 

3. Transport af lejemålet påhviler lejeren. Efter forudgående skriftlig aftale med AddSecure påtager AddSecure 
eller en speditør, der er udpeget af AddSecure, sig transporten af lejemålet for lejers regning og risiko. 

4. Hvis AddSecure udfører returtransporten, skal den bindende returkontrol (accept) for eventuelle skader først 
foretages efter tilbagelevering af lejemålet til virksomhedens hovedkontor i Hesel. Hvis tredjeparter 
(speditører) udfører returtransporten, er de og/eller deres stedfortrædere ikke berettiget til at foretage en 
returkontrol (accept) eller på anden måde afgive retligt bindende erklæringer på AddSecures regning. Lejer 
er også forpligtet til at underrette AddSecure om eventuelle skader/mangler før hjemtransport af lejemålet.  

5. Lejeren er forpligtet til at aflevere lejemålet rengjort ved lejeperiodens udløb. 
6. Hvis lejeren ikke returnerer lejemålet til AddSecure efter brugstilladelsens ophør, har AddSecure ret, men 

ikke pligt til at afhente det og til at få adgang til det sted, hvor lejemålet opbevares eller anvendes, med henblik 
herpå. Lejer giver hermed udtrykkeligt sit samtykke til tilbagelevering af det lejede objekt. 

7. I tilfælde af AddSecures levering og fjernelse af lejemålet på vegne af lejeren skal lejeren sikre uhindret 
adgang til læsnings-/installationspladsen og stille en aflastningshjælp (gaffeltruck eller kran) til rådighed. 

8. Hvis den aftalte levering af lejemålet forsinkes af årsager, som lejer er ansvarlig for (kreditorforsinkelse), 
overgår risikoen til lejer i den periode, hvor forsinkelsen varer. De tilsvarende omkostninger til ventetid, 
tilrådighedsstillelse og opbevaring samt yderligere nødvendige rejser foretaget af AddSecures stedfortrædere 
afholdes af lejeren til AddSecures sædvanlige faktureringssats. 

 
E. Rettigheder og forpligtelser i lejeperioden 
1. Lejeren er ansvarlig for, at lejemålet drives i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser og med 

bestemmelserne om arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker. Han/hun må kun anvende lejemålet korrekt, i 
overensstemmelse med dets anvendelsesformål og på en måde, der er sædvanlig på markedet, og er 
forpligtet til at overholde de medfølgende brugsanvisninger og sikkerhedsanvisninger ved håndtering af 
VIDEO GUARD. VIDEO GUARD må kun transporteres efter samråd med AddSecure og under ingen 
omstændigheder med helt eller delvist udstrakt mast. 

2. Lejer skal sikre forudsætningerne på stedet for transport til og fra installationsstedet samt idriftsættelse af 
lejemålet, navnlig strømforsyningen til VIDEO GUARD. Lejeren bærer risikoen for lejemålet stabilitet. I 
overensstemmelse med brugsanvisningen og monteringsvejledningen skal VIDEO GUARDs støttefødder 
altid være udstrakt på fast grund, og masten skal trækkes ind afhængigt af vejret, især i tilfælde af truende 
storm. 

3. Lejeren skal sikre, at bevægelsesdetektorer og kameraer, når de først er justeret, forbliver justeret i 
overensstemmelse hermed, og at anordningernes synsvinkel og syns- eller overvågningsområde ikke 
blokeres.  

4. Det er ikke tilladt at anvende lejemålet i udlandet eller at overdrage brugen til tredjemand uden AddSecures 
udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Lejer overdrager hermed sine krav mod tredjemand, der opstår 
som følge af en tilladt eller utilladelig brugsoverdragelse, til AddSecure i forbindelse med opfyldelsen. 
AddSecure accepterer denne tildeling. Leasingtageren skal refundere AddSecure for alle omkostninger og 
udgifter, som AddSecure har afholdt i forbindelse med forfølgelse og håndhævelse af krav mod sådanne 
tredjeparter. 

5. Lejer skal beskytte og sikre den lejede genstand - så vidt muligt - mod uautoriserede indgreb fra tredjemand, 
især tyveri og beskadigelse ("omsorgspligt"). Omsorgspligten gælder indtil tilbagelevering af det lejede.  

6. Lejer skal straks underrette AddSecure om tyveri/tab af eller beskadigelse af det lejede ("skadestilfælde"). I 
tilfælde af skader forårsaget af tredjemand skal lejeren straks anmelde dem til politiet. I tilfælde af skader skal 
lejeren træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse skaderne og sikre beviser. Endvidere er 
lejeren forpligtet til til enhver tid at støtte AddSecure bedst muligt i den videre behandling og afklaring af en 
skadesag. 

7. Hvis en tredjepart gør udlejningsgenstanden gældende, skal lejeren straks underrette AddSecure herom og 
markere lejemålet som AddSecures ejendom. 

8. AddSecure er berettiget til at anbringe reklamer på byggehegn, køretøjer eller overvågningsteknologi til egne 
formål. 
 

F. Klager  
1. Klager af enhver art vedrørende udførelsen af tjenesterne eller andre uregelmæssigheder skal straks 

meddeles AddSecure i tekstform med henblik på afhjælpning. I tilfælde af for sen meddelelse kan rettigheder, 
der følger af sådanne klager, ikke gøres gældende. 

2. I tilfælde af væsentlige overtrædelser, der bringer kontraktens formål i fare, kan lejeren opsige 
kontraktforholdet uden varsel, hvis han straks skriftligt underretter AddSecure herom, og AddSecure ikke 
afhjælper situationen inden for en rimelig frist - senest inden for syv arbejdsdage.  

 
G. Reparation og vedligeholdelse 
1. AddSecure afholder udgifterne til regelmæssig vedligeholdelse af lejemålet samt reparationer som følge af 

normal slitage. Udførelsen af vedligeholdelse/reparationer er AddSecures eneste ansvar. 
2. Lejer er forpligtet til straks at underrette AddSecure om behovet for reparationer, som han finder åbenbare. 

Enhver reparation, som lejer selv foretager, eller enhver bestilling af tredjepart af lejer, kræver forudgående 
skriftligt samtykke fra AddSecure. Dette gælder ikke, hvis der er overhængende fare, dvs. navnlig i tilfælde af 
nødreparationer, for at undgå følgeskader på det lejede eller tredjemands ejendom og i tilfælde af miljøskader. 

 
H. Leje 
1. Lejen og andre udgifter, som lejeren skal betale, skal aftales i den individuelle kontrakt. Lejen er udelukkende 

lejerens vederlag for muligheden for at benytte lejemålet. Alle andre omkostninger til transport, montering, 
fastgørelse, brændstof og driftsmaterialer, rengøring og forsikring af lejemålet opkræves særskilt af 
AddSecure hos lejeren, medmindre andet er aftalt. 

2. De priser, som AddSecure oplyser, omfatter ikke den lovpligtige moms, selv om dette ikke udtrykkeligt er 
angivet.  

3. I tilfælde af ændring/ny indførelse af lovbestemte skatter, afgifter, forsikringspræmier, driftsomkostninger til 
køretøjer, fragtomkostninger, lønomkostninger og løntillæg, navnlig som følge af indgåelse af nye lønaftaler, 
kollektive lønaftaler eller andre kollektive lønaftaler, som fører til en stigning i omkostningerne ved den aftalte 
tjenesteydelse, AddSecure er berettiget til at ændre vederlaget med det beløb, hvormed 
timefaktureringssatsen for udførelsen af ordren er ændret som følge af ændringen i lønomkostninger, 
løntillægsudgifter og andre førnævnte omkostninger samt gældende lovbestemte skatter og afgifter. Det skal 
fremgå af prisstigningen, hvilke omkostningsfaktorer der er steget i hvilket omfang, og hvilken betydning 
denne omkostningsstigning har for omkostningsberegningen. Omkostningsstigninger for de enkelte 
omkostningsposter kan kun videregives i det omfang, de ikke opvejes af prisnedsættelser for andre 
omkostningsposter. Prisforhøjelsen træder i kraft i begyndelsen af en måned, hvis den er meddelt lejeren 
senest den tredje arbejdsdag i den foregående måned med oplysning om omkostningsberegningen og 
dokumentation for de ændrede omkostningsfaktorer. Hvis en af parterne kræver en prisjustering, har den 
anden part en særlig opsigelsesret med to ugers varsel til udgangen af måneden, hvis prisforhøjelsen eller 
prisnedsættelsen overstiger eller falder til under 10 % af den tidligere aftalte pris. 

4. Hvis lejeren trækker sig tilbage fra kontrakten (annullering), uden at AddSecure har givet ham en grund hertil, 
eller hvis lejeren erklærer at trække sig tilbage fra eller ophæve kontrakten af årsager, som han selv er 
ansvarlig for, forpligter han sig til at erstatte de allerede afholdte omkostninger og den tabte fortjeneste med 
et fast beløb på 15 % af det aftalte vederlag. Lejer forbeholder sig ret til at bevise, at der ikke er afholdt 
omkostninger og tabt fortjeneste i denne størrelsesorden. Herefter faktureres de kun med det dokumenterede 
beløb. 

 
I. Betaling 
1. Medmindre andet er aftalt, forfalder leje og andre afgifter til betaling straks efter faktureringen. 
2. I tilfælde af misligholdelse fra lejers side vil der blive opkrævet renter i henhold til § 288 BGB med forbehold 

af yderligere erstatning.  
3. Hvis lejer helt eller delvist misligholder en betaling i mere end fem arbejdsdage, hvis han lader checks eller 

veksler protestere, eller hvis AddSecure får kendskab til omstændigheder, der er egnet til at forringe lejerens 
kreditværdighed, er AddSecure berettiget til, uden at det berører andre rettigheder, at gøre alle fordringer 
forfaldne med det samme. AddSecure har også ret til at tilbageholde alle leverancer og tjenesteydelser fra 
kontrakter, der endnu ikke er opfyldt eller ikke er fuldt ud opfyldt, indtil alle udestående krav er blevet afviklet. 

4. Betalinger med gældssaneringseffekt kan kun foretages til det pågældende AddSecure-selskab selv.  
5. I tilfælde af delvis opfyldelse er AddSecure berettiget til at kræve tilsvarende delbetalinger.  
6. Lejeren har kun ret til modregning, hvis modkravet er ubestridt eller er retligt fastslået. 
 
J. Lejers ansvar, forsikring 
1. Fra tidspunktet for overdragelsen og indtil den korrekte tilbagelevering af det pågældende lejede er lejeren 

ansvarlig for enhver skade på det lejede, som han/hun er ansvarlig for, eller tyveri/tab af det lejede, som 
han/hun er ansvarlig for, samt skader forårsaget af tredjemand (i det følgende samlet: "skader"). Endvidere 
er lejeren ansvarlig for alle følgeskader som følge af sådanne skader, navnlig bugsering, udgifter til eksperter, 
tab af lejeindtægter og forholdsmæssige administrationsomkostninger. Tabet af lejeindtægter beregnes som 
en dags leje (dagleje) for hver dag, hvor lejemålet ikke er tilgængeligt for AddSecure til udlejning.  

2. I tilfælde af skade skal lejeren straks skriftligt informere AddSecure om omfanget, hændelsesforløbet og de 
involverede parter i skadestilfældet.  

3. Lejer hæfter for alle gebyrer, afgifter, bøder, straffe og andre omkostninger som følge af overtrædelse af 
offentligretlige bestemmelser, som han er ansvarlig for, og som opstår under brugen af det lejede, og som 
AddSecure holdes ansvarlig for. Lejer skal på første anmodning holde AddSecure skadesløs for ethvert krav 
fra tredjemand for skader eller andre omkostninger, der opstår som følge af drift eller brug af lejemålet - 
navnlig som følge af personskade eller tingsskade - i det omfang lejer er ansvarlig for sådanne skader eller 
omkostninger. 

4. Lejerens ansvarsrisiko som følge af brugen af lejemålet er ikke forsikret af AddSecure. Lejer skal for egen 
regning tegne en ansvarsforsikring mod de risici, der følger af brugen af lejemålet. Dette berører ikke lejerens 
erstatningsansvar. 

5. AddSecure forsikrer ikke risikoen for ødelæggelse af tredjeparter. Lejeren skal tegne en passende forsikring. 
6. Som en sikkerhedsforanstaltning overdrager lejeren eventuelle krav mod sine forsikringsselskaber til 

AddSecure. AddSecure accepterer de ovennævnte opgaver. 
 
K. Ansvar AddSecure; Ansvarsforsikring 
1. AddSecure garanterer ikke, at lejeren vil kunne bruge det lejede objekt, der er stillet til rådighed i 

overensstemmelse med kontrakten, som han/hun ønsker og til det formål, som han/hun har tænkt sig. 
2. Lejer anerkender, at AddSecure ikke yder højere sikkerhed for transmissioner af VIDEO GUARDs signaler 

og meddelelser via det offentlige telefonnet eller andre transmissionsmedier end den netsikkerhed og 
pålidelighed, der garanteres af den tilsvarende transmissionstjeneste. 

3. AddSecure er kun ansvarlig for misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser, herunder 
misligholdelse, culpa in contrahendo og tort - også for sine juridiske repræsentanter, stedfortrædere eller 
medhjælpere - i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, begrænset til den typiske kontraktmæssige skade, 
der kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse, op til maksimalt den respektive ordreværdi. 

 
 
4. Lejer er forpligtet til uden unødig forsinkelse, senest inden for en udelukkelsesperiode på tre arbejdsdage efter 

skadens indtræden eller muligheden for at få kendskab til skadens indtræden eller muligheden for at få 
kendskab til skadens indtræden, skriftligt at underrette AddSecure om enhver person- eller tingsskade, som 
AddSecure efter lejerens opfattelse er ansvarlig for. Hvis de krav, der gøres gældende inden for 
udelukkelsesfristen, ikke anerkendes af AddSecure i tekstform inden for tre måneder efter, at de er gjort 
gældende, skal eventuelle erstatningskrav gøres gældende af lejer ved domstolene inden for en 
udelukkelsesfrist på tre måneder efter skadens indtræden eller muligheden for at få kendskab til skadens 
indtræden i tilfælde af andet tab af erstatningskravene. 

5. AddSecure er navnlig ikke ansvarlig for skader, som lejeren måtte lide som følge af, at den 
overvågningsteknologi, der stilles til rådighed for lejeren  
a) ikke er blevet taget i brug af lejeren i overensstemmelse med brugsanvisningen og 

installationsvejledningen, 
b) ikke eller kun delvist fungerer på grund af hærværk eller beskadigelse af ejendom, 
c) ikke er (faktisk) fuldt operationel på grund af force majeure som f.eks. naturkatastrofer, svigt i 

kommunikationsnetværket, kraftig tåge på jorden, kraftig regn eller kraftigt snefald, 
d) bliver teknisk eller faktisk uanvendelig på grund af misligholdelse af en forpligtelse, som lejeren har påtaget 

sig, f.eks. strømforsyning eller frit udsyn over det bevogtede område, 
e) den bevogtede ejendom ikke er fuldstændig og ubevægelig i mindst tre sekunder inden for 

overvågningsområdet, eller gerningsmanden ikke er fuldstændig og ubevægelig i mindst tre sekunder 
inden for overvågningsområdet, når han begår overtrædelsen, 

f) er blevet fjernet fra sin oprindelige placering (f.eks. flyttet) eller slukket uanmeldt. 



 

6. Begrænsningerne i dette afsnit K. gælder ikke i tilfælde af svigagtig hensigt, skyldigt brud på væsentlige 
kontraktlige forpligtelser, for så vidt som opfyldelsen af kontraktens formål er i fare, samt i tilfælde af 
obligatorisk ansvar for skader på liv, legeme og helbred. 

7. AddSecure har tegnet en ansvarsforsikring i henhold til § 6 i den tyske bevogtningsforordning 
(Bewachungsverordnung). Forsikringskontrakten er ubegrænset baseret på de almindelige 
ansvarsforsikringsbetingelser (AHB) og betingelserne for ansvarsforsikring af sikkerhedsfirmaer. Skader, der 
ikke er relateret til selve sikkerhedstjenesten, er dog udelukket fra forsikringsdækningen.  

 
L. Problemer med ydeevne  
1. AddSecure har ret til midlertidigt at indstille de tjenester, der skal leveres, eller ændre dem på passende vis, 

hvis leveringen af tjenesterne ikke er mulig eller ikke kan leveres i det aftalte omfang på grund af force majeure, 
navnlig strejker, demonstrationer, forbud mod kørsel og/eller indrejse påbudt af myndighederne, optøjer og 
andre tilfælde af force majeure eller på grund af andre omstændigheder, som AddSecure ikke er ansvarlig for.  

2. Lejeren kan kræve en nedsættelse af det aftalte vederlag i den periode, hvor afbrydelsen af ydelsen varer. 
 
M Kontrolcenter; handlingsplan 
1. Til overvågning af lejernes beskyttede objekter i VIDEO GUARD-systemernes detektionsområde og den 

tilsvarende evaluering af eksisterende alarmmeldinger har AddSecure sin egen tyske kontrolcentral, som er 
bemandet med uddannet personale 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Når der modtages en alarm, aktiveres 
den alarmplan, der er aftalt med lejeren i den individuelle kontrakt. Den forpligtelse, der følger heraf, er opfyldt, 
når en navngiven kontaktperson er blevet kontaktet, eller når to forsøg på at kontakte vedkommende pr. 
telefon er mislykkedes. Lejer er forpligtet til straks at informere AddSecure om eventuelle ændringer i 
kontaktoplysningerne fra alarmplanen; i tilfælde af brud på denne informationspligt er alle krav mod 
AddSecure udelukket, og AddSecure er navnlig ikke forpligtet til at foretage undersøgelser af 
kontaktoplysningerne. AddSecure påtager sig ikke nogen garanti for rettidig indgriben på stedet. 
Overvågningsaktiviteter er ikke forpligtet til at overvåge tredjeparters genstande - selv om disse skulle befinde 
sig inden for VIDEO GUARD-systemernes detektionsområde.  

2. Hvis AddSecure alarmerer politiet, brandvæsenet eller en anden tredjepart (i overensstemmelse med den 
alarmeringsplan, der er aftalt inden for rammerne af den individuelle kontrakt), handler denne tredjepart 
udelukkende i lejers navn og for lejers regning, uanset hvem der modtager en tilsvarende faktura fra den 
ændrende myndighed (politi, brandvæsen, ordensmyndighed osv.) eller agentur. Som ansvarlig part er lejeren 
forpligtet til at refundere AddSecure ethvert beløb, der er udbetalt eller skal udbetales efter fakturering inden 
for en uge plus et behandlingsgebyr på DKK 100,00 Lejeren er ansvarlig for alle omkostninger, som 
AddSecure påføres. 

 
 
 
 
 
 
 
Den danske version af de generelle vilkår og betingelser er oversat efter vores bedste overbevisning og 
viden. Kun den tyske udgave af de generelle vilkår og betingelser udgør en del af kontrakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Billedmateriale og databeskyttelse  
1. Bestemmelserne i DSGVO finder anvendelse på databeskyttelse. 
2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, foretages optagelsen af billeder af den lejede VIDEO GUARD, deres 

overførsel til AddSecures kontrolcenter samt deres reproduktion og opbevaring udelukkende på vegne af og 
på risiko af lejeren. Billedmaterialet må udelukkende anvendes til brug for de kontraktlige tjenesteydelser i 
overensstemmelse med ovenstående afsnit og skal opbevares i syv kalenderdage i det omfang, det er lovligt 
tilladt.  

3. Når overvågningsteknologi anvendes af eller for lejeren, er lejeren ansvarlig for, at de juridiske 
rammebetingelser på området overholdes. Lejer er navnlig ansvarlig for at sikre, at optagelse, overførsel, 
gengivelse og lagring af billedmaterialet er i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, navnlig 
databeskyttelseslovgivningen og beskyttelsen af personlige rettigheder. I denne henseende skal lejeren holde 
AddSecure skadesløs for ethvert ansvar, også over for tredjemand, herunder eventuelle omkostninger til 
juridisk forsvar.  

4. AddSecure har ret til at behandle, opbevare og i nødvendigt omfang videregive de oplysninger, som er 
modtaget om lejer i forbindelse med forretningsforbindelserne i henhold til DSGVO, til tredjeparter, navnlig 
statslige forvaltningsorganer, i det omfang det forekommer hensigtsmæssigt i forbindelse med opfyldelsen af 
kontrakten, og til at bruge disse oplysninger til AddSecures egne forretningsformål. 

5. AddSecure forpligter sig til at træffe rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte 
Lejerens data i henhold til DSGVO og forpligter udtrykkeligt sine stedfortrædere til at holde dataene fortrolige 
i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning eller DSGVO.  

6. De kontraherende parter underretter straks hinanden i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, hvis 
tredjemand eller myndigheder gør gældende over for dem, at optagelse, overførsel, gengivelse og lagring af 
fotomaterialet er i strid med lovbestemte og/eller officielle bestemmelser og/eller tredjemands rettigheder.  

 
O. Industrielle ejendomsrettigheder  
1. Leasingtager må ikke få ansatte hos AddSecure til at opsige deres ansættelsesforhold og etablere et nyt 

tjeneste- eller ansættelsesforhold som selvstændige eller afhængige ansatte hos leasingtager eller selskaber, 
der er tilknyttet leasingtager i henhold til §§ 15 ff. AktG (den tyske aktielov). Denne bestemmelse finder fortsat 
anvendelse i seks måneder efter kontraktens ophør. 

2. Hvis Leasingtageren groft overtræder bestemmelserne i det foregående afsnit, er Leasingtageren forpligtet til 
at betale AddSecure en kontraktlig bod for hvert tilfælde af overtrædelse, som fastsættes af selskabet efter 
selskabets rimelige skøn, og hvis hensigtsmæssighed skal undersøges af den kompetente domstol i tilfælde 
af en tvist. 
 

P. Bilæggelse af tvister på forbrugerområdet 
Virksomheden er ikke forpligtet til og er ikke villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et 
forbrugervoldgiftsnævn i henhold til § 36, stk. 1, i den tyske lov om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet 
(VSBG). Dette berører ikke muligheden for at lade en forbrugervoldgiftsret bilægge tvister i forbindelse med 
en specifik tvist med begge kontraherende parters samtykke. 

 
Q. Skriftlig form 
1. Ændringer eller tillæg til servicekontrakten samt til disse betingelser skal være skriftlige for at være effektive, 

medmindre der er aftalt en anden form inden for rammerne af disse betingelser. Den skriftlige form gælder 
også for enhver afvigende aftale om den skriftlige form.  

2. Der er ingen tillægsaftaler, med undtagelse af særlige service- eller alarmanvisninger. 
 
R. Gældende ret, opfyldelsessted og jurisdiktion  
1. Hvis en af ovennævnte bestemmelser skulle være juridisk ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige 

bestemmelser. De ugyldige bestemmelser skal erstattes eller udfyldes af en passende bestemmelse, der så 
vidt muligt kommer så tæt som muligt på det, som de kontraherende parter formodentlig ville have ønsket i 
henhold til aftalens mening og formål. 

2. Retsforholdet mellem AddSecure og lejer er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med 
udelukkelse af FN's konvention om internationale købsaftaler. 

3. Hvis kontrakten er en del af en købmands, en offentligretlig juridisk persons eller en offentligretlig specialfonds 
kommercielle aktiviteter, er det eksklusive opfyldelsessted og værneting AddSecures hjemsted.  
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