VOORWAARDEN
behorende bij de overeenkomst tot last en volmacht StOP NL

1.

Definities

1.1.

Aanhangsel: Het aan de Overeenkomst gehechte en daarvan integraal onderdeel uitmakende
aanhangsel inclusief Derdenbeding, dat op 23 december 2016 is overeengekomen tussen enerzijds vertegenwoordigers van de te Den Haag gevestigde vereniging Rechtenoverleg Audiovisuele Producties (RoDAP) en anderzijds vertegenwoordigers van de in het Platform Audiovisuele
Makers (PAM) verenigde collectieve beheersorganisaties LIRA, NORMA en VEVAM;

1.2.

Basic Media Services: De lineaire uitzending van Filmwerken door Distributeurs die in basispakketten, standaardpakketten, (brede) extra, plus of totaal pakket worden aangeboden tegen
een vaste abonnementsprijs alsmede het Catch-up aanbod van deze lineaire uitzendingen;

1.3.

Bioscoopfilmwerken: de Filmwerken die mede gericht zijn op bioscoopuitbreng en waarin is
geïnvesteerd door filmdistributeurs;

1.4.

Bestuur: het bestuur van StOP NL;

1.5.

Buitenlandse Producent: een buiten Nederland woonachtige natuurlijke persoon of een statutair
buiten Nederland gevestigde rechtspersoon met als voornaamste activiteit het tot stand brengen
van Filmwerken die geen Omroep is, noch deel uitmaakt van een Omroep;

1.6.

Bureau: het administratieve bureau dat in opdracht van StOP NL de repartitie aan de Producent
verzorgt;

1.7.

Catch-up: het uitzendinggemist-, programmagemist- en/of begingemist aanbod van lineair uitgezonden Filmwerken, tot maximaal tien dagen na de desbetreffende line-aire uitzending van het
Filmwerk, inclusief bioscoopfilms, mits hiervoor door de be-trokken Omroep de rechten van de
betrokken Producent zijn verkregen;

1.8.

Derdenbeding: het bij het Aanhangsel behorende derdenbeding waarin derden verplichtingen
worden opgelegd in verband met de door deze derden aan de collectieve beheersorganisaties
van de Hoofdmakers te betalen vergoedingen indien zij overgaan tot exploitatie in Nederland van
Filmwerken via Extra Media Services;

1.9.

Distributeur: rechtspersoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk als bedoeld in
artikel 1.1, onderdeel h van de telecommunicatiewet beheren, welke wordt gebruikt of mede
wordt gebruikt om media-aanbod aan het Nederlandse publiek te verspreiden;

1.10.

Extra Media Services: het niet-lineair aanbieden van Filmwerken, al dan niet in een andere samenstelling of aanbodsvorm, waarvoor de consument afzonderlijk betaalt, met uitzondering van
het Catch-up aanbod.

1.11.

Filmwerk: een filmwerk, inclusief een Bioscoopfilmwerk, zoals bedoeld in artikel 45a lid 1 van de
Auteurswet geproduceerd door een Producent, uitgezonderd werken waarvan de inhoud hoofdzakelijk bestaat uit reclame, homeshopping, live sport, nieuws, actualiteiten of pornografie;

1.12.

Hoofdmakers: de natuurlijke personen als genoemd in artikel 45d lid 2 Auteurswet en artikel 4
lid 2 Wet naburige rechten – zoals bedoeld in wetsvoorstel 33 308 (Auteurscontractenrecht) - die
aan de Producent het recht hebben overgedragen om het Filmwerk te exploiteren in de zin van
artikel 45d Auteurswet;

1.13.

Internationale Coproductie: een Filmwerk dat is geproduceerd door een Producent in samenwerking met een Buitenlandse Producent;

1.14.

Omroep: een rechtspersoon die onder zijn redactionele eindverantwoordelijkheid media-aanbod
via audio(visuele) mediadiensten in de Nederlandse markt aanbiedt;

1.15.

Online account: persoonsgebonden online account waarmee de Producent nadat hij is ingelogd,
zijn voor uitkering van het aan hem toekomende gedeelte van de Vergoeding relevante gegevens
kan aanvullen, raadplegen of goedkeuren;

1.16.

Openbaarmaking: Openbaarmaking als bedoeld in artikel 12 van de Auteurswet, alsmede de
uitzending en mededeling aan het publiek als bedoeld in richtlijn 93/83/EEG, richtlijn 2001/29/EG
en richtlijn 2006/115/EG en de daartoe noodzakelijke vastleggingen;

1.17.

Overeenkomst: de overeenkomst tot last en volmacht tussen StOP NL en de Producent;

1.18.

Producent: een in Nederland woonachtige natuurlijke persoon of een statutair in Nederland gevestigde rechtspersoon met als voornaamste activiteit het tot stand brengen van Filmwerken met
het oog op de exploitatie in de Nederlandse markt en die geen Omroep is, noch deel uitmaakt
van een Omroep;

1.19.

Reglementen: een door het Bestuur rechtsgeldig vastgesteld reglement, waaronder in ieder geval begrepen het repartitiereglement, het geschillenreglement en het bestuursreglement;

1.20.

Statuten: de statuten van StOP NL

1.21.

StOP NL: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland;

1.22.

Vergoeding: de door StOP NL in het kader van de Overeenkomst geïnde en aan de individuele
Producent te betalen vergoeding;

1.23.

Vergoedingenovereenkomst: een door StOP NL met een derde te sluiten overeenkomst waarin
de juridische en economische voorwaarden voor exploitatie van het Filmwerk op basis van de
onder artikel 1.1 sub a en b van de Overeenkomst genoemde rechten zijn vastgelegd;

1.24.

Voorwaarden: Voorwaarden behorende bij de Overeenkomst;

1.25.

Website: de website van StOP NL, gekoppeld aan de domeinnaam <stop-nl.nl>.
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2.

Procedure opt-out

2.1.

Indien het Bestuur voornemens is ingevolge artikel 1.1 sub b van de Overeenkomst een Vergoedingenovereenkomst aan te gaan, zal zij ten minste een maand voor de datum van ondertekening
van de Vergoedingenovereenkomst, de Producent schriftelijk informeren over de kernpunten van
de Vergoedingsovereenkomst en de Producent verzoeken voor de datum van ondertekening
StOP NL schriftelijk op de hoogte te stellen indien StOP NL de Vergoedingenovereenkomst niet
mede namens de Producent kan aangaan. StOP NL zal de Producent daarna nog tweemaal
schriftelijk aan dit verzoek herinneren.

3.

Aanmelding van Filmwerken

3.1.

De Producent verbindt zich bij het sluiten van de Overeenkomst om zijn reeds bestaande Filmwerken en zijn toekomstige Filmwerken, welke nog niet zijn aangemeld, zo spoedig mogelijk bij
StOP NL aan te melden.

3.2.

De Producent verbindt zich alleen Filmwerken aan te melden waarvoor:

(i)

de Producent zich, bij akte of vanwege het ontbreken van artikel 45d Auteurswet afwijkende bedingen, van de Hoofdmakers ten minste de rechten heeft laten overdragen
voor Openbaarmaking via Basic Media Services en Extra Media Services voor Nederland; en

(ii)

de Producent in de, vanaf 1 januari 2017 en voor Bioscoopfilmwerken vanaf een latere
datum zoals nader vast te stellen door het Bestuur en bekend gemaakt op de Website,
met de Hoofdmakers daartoe af te sluiten overeenkomsten, het aan de Overeenkomst
gehechte Aanhangsel en Derdenbeding integraal heeft opgenomen en op deze overeenkomsten van toepassing heeft verklaard.

3.3.

Indien de Producent niet voldoet aan de in de Overeenkomst, Voorwaarden en Reglementen
gestelde eisen is hij niet gerechtigd tot uitkering van een Vergoeding met betrekking tot de betreffende Filmwerken.

3.4.

StOP NL kan de Producent verplichten bij de aanmelding van Filmwerken en het verstrekken van
de daartoe vereiste gegevens gebruik te maken van een internationale gangbare code.

3.5.

De Producent verbindt zich, indien en voor zover StOP NL voor de uitvoering van deze Overeenkomst zijn persoonlijke medewerking nodig acht, die medewerking op eerste schriftelijk verzoek
van StOP NL in redelijkheid te verlenen.

3.6.

In het bijzonder verbindt de Producent zich om, wanneer StOP NL heeft geconstateerd dat de
Producent Filmwerken heeft aangemeld maar heeft nagelaten om na 1 januari 2017 en voor
Bioscoopfilmwerken vanaf een latere datum zoals nader vast te stellen door het Bestuur:
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(i)

voor de vervaardiging van deze Filmwerken met de Hoofdmakers overeenkomsten aan
te gaan waarin het Aanhangsel en Derdenbeding integraal zijn opgenomen en van toepassing zijn verklaard; ofwel

(ii)

voor de Openbaarmaking van deze Filmwerken via Extra Media Services in Nederland
met derden overeenkomsten aan te gaan waarin deze derden het Derdenbeding is opgelegd,

dergelijk verzuim op eerste schriftelijk verzoek van StOP NL op de kortst mogelijke termijn te
herstellen en zulks ten genoegen van StOP NL aan te tonen.

4.

Online account

4.1.

De Producent dient zijn relevante Filmwerken aan te melden en aanspraak te maken op een Vergoeding via zijn Online account.

4.2.

Na ontvangst van de door de Producent ondertekende Overeenkomst verstrekt het Bureau in
opdracht van StOP NL de Producent, voor zover deze hier nog niet over beschikt, een gebruikersnaam en toegangscode waarmee de Producent zichzelf toegang kan verschaffen tot zijn Online account.

4.3.

De Producent is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels zijn
Online account heeft verstrekt.

4.4.

De Producent heeft steeds het recht om een kopie voor eigen gebruik te maken van de gegevens
die de Producent middels zijn Online account heeft ingevoerd.

4.5.

Het Bureau spant zich in om een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Online account
van de Producent te realiseren. Het Bureau is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de
toegang tot de Online account buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor
zover dit noodzakelijk is vanwege elektronische storingen of het voor onderhoud van het systeem.

4.6.

StOP NL en het Bureau hebben te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van de Producent tot zijn Online account voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren,
indien misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Online account wordt vastgesteld of daartoe
het vermoeden bestaat.

5.

Licenties

5.1.

De Producent blijft bevoegd licenties te verlenen voor niet-commercieel gebruik van de rechten
waarvoor in de Overeenkomst last en volmacht is verleend aan StOP NL.
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6.

Communicatie

6.1.

Iedere communicatie tussen StOP NL en het Bureau met de Producent kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. Voor de contactgegevens van StOP NL wordt verwezen naar
artikel 6.4 van deze Voorwaarden. De door het Bureau opgeslagen versie van de communicatie
geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Producent.

6.2.

De Producent dient een wijziging in zijn adres- en/of betalingsgegevens of verandering van
rechtsvorm waarin hij zijn bedrijf of beroep uitoefent, onverwijld aan het Bureau mede te delen.

6.3.

StOP NL zal de Producent informeren over ontwikkelingen die van beduidende invloed zijn voor
de (hoogte van) incasso en verdeling van Vergoedingen;

6.4.

Onverminderd het recht van de Producent om op andere rechtsgeldige wijze kennisgevingen
en/of mededelingen te doen, zullen alle kennisgevingen of andere mededelingen die krachtens
deze Overeenkomst zijn vereist of toegestaan worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien
deze schriftelijk worden gedaan en zijn ontvangen op de navolgende adressen:
Indien gericht aan StOP NL:

Indien gericht aan het Bureau:

Stichting Onafhankelijke

Servicebureau Filmrechten

Producenten Nederland

t.a.v.: de directie

t.a.v.: de voorzitter

Oostenburgervoorstraat 94-96

Oostenburgervoorstraat 94-96

1018 MR Amsterdam

1018 MR Amsterdam

E-mail: info@sbfonline.org

E-mail: info@stop-nl.nl
6.5.

De Producent kan bij problemen met of vragen over zijn Online account contact opnemen met het
Bureau welke tijdens kantooruren bereikbaar is op het op de Website bekendgemaakte telefoonnummer en e-mailadres.

7.

Gegevens Producent

7.1.

De Producent zal ervoor zorg dragen dat de aan de Producent verstrekte gebruikersnaam en
wachtwoord voor zijn Online account geheim blijven en zal derden niet toestaan daarvan gebruik
te maken. De Producent is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van zijn Online account.

7.2.

Zodra de Producent weet of reden heeft om te vermoeden dat onbevoegde derden kennis hebben van een gebruikersnaam en wachtwoord van de Producent, dient de Producent het Bureau
daarvan onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van de Producent om zelf direct maatregelen te treffen tegen die derden, waaronder mede begrepen de verplichting om het
wachtwoord te wijzigen.
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7.3.

StOP NL en het Bureau dragen ervoor zorg dat de (persoons)gegevens die de Producent heeft
ingevoerd, zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen diefstal, verlies ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden.

7.4.

StOP NL en het Bureau zullen de in verband met deze Overeenkomst ter beschikking komende
gegevens uitsluitend gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit voortvloeit uit
een wettelijke verplichting of noodzakelijk is voor het bereiken van haar statutaire doelstelling. De
persoonsgegevens die de Producent in het kader van de Overeenkomst ter beschikking heeft gesteld zal StOP NL uitsluitend verwerken, of door een derde laten verwerken, in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst.

8.

Wijzigingen Statuten, Voorwaarden en Reglementen

8.1.

StOP NL heeft het recht deze Voorwaarden, alsmede de Reglementen eenzijdig te wijzigen met
inachtneming van de wettelijke vereisten. Elke wijziging van de Voorwaarden of Reglementen zal
via de Online account van de Producent worden aangekondigd en worden gepubliceerd op de
Website.

8.2.

Het Bestuur zal verstrekkende wijzigingen in de Statuten, Voorwaarden of Reglementen zo veel
mogelijk afstemmen met de relevante brancheorganisaties. De Producent kan suggesties tot wijziging van de Statuten, Voorwaarden of Reglementen aan het Bestuur kenbaar maken. Het Bestuur zal deze suggesties onder andere beoordelen op praktische, juridische en economische
haalbaarheid en gemotiveerd aan de Producent kenbaar maken welk gevolg het Bestuur zal geven aan zijn suggestie.

9.

Aansprakelijkheden vrijwaring

9.1.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld toe te rekenen aan StOP NL of het Bureau, zijn
StOP NL en het Bureau niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies, verband houdend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, Voorwaarden en Reglementen en/of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Online account door de Producent.

9.2.

StOP NL en het Bureau zijn niet aansprakelijk voor kosten of schade veroorzaakt door onnauwkeurige of onjuiste gegevens die zijn verstrekt via de Online account.

9.3.

De Producent vrijwaart StOP NL en het Bureau voor alle schade en/of claims van derden, met
inbegrip van de kosten die StOP NL en/of het Bureau moeten maken om zich tegen deze aanspraken te verweren van derden verband houdend met of voortvloeiend uit:

a.

de onjuistheid of onvolledigheid van de door Producent via de Online Applicatie
verstrekte gegevens;
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b.

het handelen en/of nalaten van de Producent in strijd met het bepaalde in de
Overeenkomst;

c.

aanspraken van derden die betrokken waren bij de totstandkoming van een door
de Producent aangemeld Filmwerk op een billijke vergoeding.

d.

aanspraken van derden in verband met een handeling van StOP NL ter uitvoering
van de Overeenkomst die inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander absoluut recht van een derde of anderszins onrechtmatig jegens een derde is.

e.

aanspraken van derden terzake door de Producent aangemelde Filmwerken voor
de vervaardiging waarvan de Producent met de Hoofdmakers na 1 januari 2017 en
voor Bioscoopfilmwerken een latere datum zoals nader vast te stellen door het Bestuur, overeenkomsten is aangegaan, zonder in de overeenkomsten met hen het
Aanhangsel inclusief Derdenbeding integraal op te nemen en van toepassing te
verklaren;

f.

aanspraken van derden terzake door de Producent aangemelde Filmwerken waarvoor de Producent met derde partijen na 1 januari 2017 en voor Bioscoopfilmwerken een latere datum zoals nader vast te stellen door het Bestuur, overeenkomsten voor de Openbaarmaking via Extra Media Services in Nederland is
aangegaan, zonder aan deze derde partijen het Derdenbeding op te leggen.

10.

Overdracht

10.1.

Geen van de Partijen zal haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst
overdragen aan een derde zonder toestemming van de andere Partijen welke toestemming niet
op onredelijke gronden zal worden onthouden.

11.

Looptijd en beëindiging overeenkomst

11.1.

Deze Overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.2.

Deze Overeenkomst eindigt:
a.

door schriftelijke opzegging aan de andere partij tegen 31 december van het kalenderjaar
met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden;

b.

indien de Producent een maatschap, v.o.f. of rechtspersoon is, met onmiddellijke ingang
door ontbinding van de maatschap, v.o.f. of rechtspersoon;

c.

met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging door StOP NL in geval redelijkerwijs
niet van StOP NL gevergd kan worden dat de overeenkomst met de Producent voortduurt.
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11.3.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de andere partij de Overeenkomst, na daartoe schriftelijk een redelijke termijn te zijn gesteld, niet nakomt, tenzij de bijzondere aard of geringe betekenis van de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt.

11.4.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, is de Producent gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in geval van faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van StOP NL.

11.5.

De Producent behoudt de wettelijke aanspraken uit hoofde van artikel 2a lid 5 Wet toezicht en
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties tot het moment dat de Producent geen
rechten meer kan ontlenen aan deze Overeenkomst.

12.

Conversiebepaling

12.1.

Indien enige bepaling in de Overeenkomst, Voorwaarden of Reglementen ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of
niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal
worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van
Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13.

Klachten- en geschillenregeling StOP NL

13.1.

De klachten- en geschillenregeling van StOP NL worden openbaar gemaakt op de Website.

14.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1.

Op de Overeenkomst alsmede deze Voorwaarden en de Reglementen is Nederlands recht van
toepassing.

14.2.

Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, indien geen minnelijke oplossing van het
geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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