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Tak for, at du har valgt at udgive dit værk hos Ex Tuto Publishing. For at sikre hurtig og smidig
produktion af vores bøger har vi udarbejdet disse retningslinjer for formatering af manuskriptet, inden
det afleveres til forlaget. Vi sørger for endelig opsætning, og du modtager korrektur til godkendelse.

1. Nogle gode råd
—
—
—
—
—
—

Aflevere endelige udgave af manuskriptet til sats – senere ændringer er omkostningskrævende!
Undgå lange sætninger og mange (meget) korte afsnit. Så vidt muligt 1 pointe pr. afsnit.
Brug korte (op til 7 ord/50 anslag), nummererede og informative overskrifter (undgå fx
1. introduktion).
Undgå formatering af teksten (skrifttype, skriftstørrelse mv.). Brug kursiv til fremhævelse. I citater benyttes kursiv alene til fremhævelse.
Brug udførlige referencer, som sætter læseren i stand til at finde kilden. Vær konsistent!
Markér eventuelle kommentarer med #-tegn (CTRL+3) før og efter #kommentaren#.

2. Standardreferencer
Nedenstående er vejledende retningslinjer for referencer: [Forlagsnavn medtages alene i litteraturliste,
og ved mere end tre forfattere anvendes “et al.”]
Bøger (antologier og monografier)
Sten Bønsing, Almindelig forvaltningsret (3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013), s. 461 f.

Artikler i antologier
Ruth Nielsen, “Statsligt erstatningsansvar for Højesterets fejlfortolkning af EU-retten” i Børge Dahl, Thomas Riis
& Jan Trzaskowski (red.), Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen (Ex Tuto 2016), s. 387-413, s. 390.

Tidsskriftsartikler
Peter Blume, “Eksport af persondata”, Ugeskrift for Retsvæsen 2005B.145-150, s. 148 f.
Estelle Derclaye, “The CJEU and the database sui generis right”, European Law Review 2005, s. 420-428, s. 422.

Domme
DK: UfR 2000.2359 Ø, Tango Jalousie.
EU: Sag C-101/01, Lindquist, ECLI:EU:C:2003:596, præmis 61. [Benyt officiel titel]
EU: De forenede sager C-585/08 og C-144/09, Pammer og Hotel Alpenhof, ECLI:EU:C:2010:740, præmis 22-25.
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