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Anmodning om brug af  
§17-udgivelser fra Materialecentret 
 

Materialecentret udgiver tegnstøttede materialer efter ophavslovens §17, som giver mulighed for at lave 
særligt tilrettelagte versioner af allerede udgivne materialer, som gør materialerne tilgængelige for 
mennesker med funktionsnedsættelser, bl.a. tegnsprogs- og tegn til tale-brugere. 

Kommunale PPR (eller lignende instanser) samt undervisningstilbud efter folkeskoleloven, STU-
bekendtgørelsen eller lov om specialundervisning for voksne har mulighed for at rekvirere materialer til 
brug i deres arbejde med tegnsprogs- eller tegn til tale-brugere, som opfylder betingelserne i 
ophavsretslovens §17. For at benytte ordningen er det endvidere et krav, at institutionen er oprettet som 
vederlagsfri bruger hos Materialecentret (læs evt. mere om den vederlagsfri ordning på 
www.matcen.dk/vederlagsfri-ordning).  

Med dette dokument kan institutionen anmode om at blive oprettet som bruger af Materialecentrets §17-
ordning. Udfyld samtlige oplysninger herunder. Brug venligst letlæselige blokbogstaver eller maskinskrift.  

 

Institutionens navn: _____________________________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________________ 

Postnr:__________________ By:________________________________________________ 

Mail:__________________________________________________________________________________ 

Telefon:________________________________________________________________________________ 

Øverste leders navn og titel:________________________________________________________________ 

 

 
Herunder skal institutionens øverste leder skrive under på, at institutionen vil overholde vilkårene for brug 
af Materialecentrets §17-udgivelser. Vilkårene er beskrevet på bagsiden. 

 

 

UNDERSKRIFT:  

Dato:  Underskrift og evt. stempel: 

 

________________ ____________________________________________________________ 

http://www.matcen.dk/vederlagsfri-ordning
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VILKÅR FOR BRUG AF MATERIALECENTRETS §17-ORDNING 

• §17-udgivelserne er udelukkende til brug for tegnsprogs- og tegn til tale-brugere, som er omfattet 
af ophavsretslovens §17. 
 

• Institutionen forpligter sig til at foretage individuelle faglige vurderinger og om nødvendigt 
indhente dokumentation for, at brugerne på grund af handicap ikke kan afkode skrifttekster på 
sædvanlig vis, og således er omfattet af ophavsretslovens §17. 
 

• §17-udgivelserne må på ingen måde kopieres eller på anden vis tilgængeliggøres for andre. Heller 
ikke til andre brugere af tilbuddet, som ikke er omfattet af ophavsretslovens §17. 
 

• Såfremt materialet kopieres eller på anden vis tilgængeliggøres for andre end §17-brugere, vil dette 
blive meddelt rettighedshavere, som kan foretage retsforfølgelse heraf.  
 

• Materialecentret forbeholder sig ret til at gøre regres mod institutionen, såfremt Materialecentret 
bliver mødt med krav fra rettighedshavere som udspringer af institutionens brug af 
Materialecentrets §17-udgivelser. 
 

• Kopiering/tilgængeliggørelse kan medføre udelukkelse for fremtidigt brug af Materialecentrets 
§17-udgivelser. 
 

• Såfremt behovet for at anvende tegnstøttede §17-udgivelser ikke længere er til stede, skal dette 
meddeles Materialecentret, og institutionen skal afmeldes ordningen. 
 

• Efter endt brug/afmelding skal alle Materialecentrets §17-udgivelser destrueres eller returneres til 
Materialecentret. 

 

 

 

 

Det udfyldte og underskrevne skema sendes til: 

Materialecentret 
Kollegievej 1  
9000 Aalborg 

Eller scannes ind og sendes til matcen@rn.dk 

 

Materialecentret vil hurtigst muligt besvare din anmodning pr. mail. 

mailto:matcen@rn.dk

