LAST EN VOLMACHT StOP NL

T.B.V. NATUURLIJK PERSOON

Partijen:

I.

Producent:

_________________________________________________

Contactpersoon:

_________________________________________________

Postadres:

_________________________________________________

Postcode/plaats:

_________________________________________________

Telefoonnummer:

_________________________________________________

E-mail adres:

_________________________________________________

("Producent");

en
II.

Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (1018
MR) Amsterdam, Oostenburgervoorstraat 94-96, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40517442 ("StOP NL");

OVERWEGINGEN:
A. Producenten hebben belang bij een efficiënte en financieel verantwoorde exploitatie van hun
Filmwerken. Producenten hebben daartoe het initiatief genomen om StOP NL op te richten.
B. StOP NL heeft onder andere tot doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de
belangen van Producenten, in het bijzonder maar niet beperkt tot de exploitatie van Filmwerken
van Producenten door middel van openbaarmaking via Basic Media Services.
C. StOP NL tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het samenwerken en het voeren
van overleg met derden die betrokken zijn bij de totstandkoming en exploitatie van Filmwerken,
ongeacht de toegepaste techniek of het gebruikte platform. De Producent en StOP NL gaan deze Overeenkomst aan met het oog op de exploitatie van de huidige en toekomstige Filmwerken
van de Producent. In ieder geval wensen Producent en StOP NL te bewerkstelligen dat StOP NL

toestemming kan verlenen aan bij Rodap aangesloten Distributeurs, voor alle vormen van Openbaarmaking van de door de Producent geproduceerde Filmwerken via Basic Media Services.
D. StOP NL zal eveneens de mogelijkheden in de markt verkennen voor het verlenen van toestemming aan derden, ongeacht of zij zijn aangesloten bij Rodap, voor vormen van Openbaarmaking
van de door de Producent geproduceerde Filmwerken via Basic Media Services en Extra Media
Services, waarbij aandacht zal zijn voor de posities van filmproducenten enerzijds en van televisieproducenten anderzijds. StOP NL zal waar mogelijk en naar haar oordeel tegen juridisch en
financieel gunstige voorwaarden trachten een Vergoedingenovereenkomst te sluiten.
E. StOP NL zal tevens de inning, beheer- en repartitie van de Vergoeding voor de exploitatie van
deze Filmwerken door derden op zich nemen, waarbij ernaar wordt gestreefd dit op een zo
transparante, representatieve en efficiënte manier te verwezenlijken.

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

Last en volmacht

1.1.

Producent verstrekt hierbij een onherroepelijke last en volmacht aan StOP NL om in eigen naam:
a.

toestemming te verlenen via Omroepen aan Distributeurs die beide zijn aangesloten bij Rodap, zulks op voorwaarde van betaling door de Distributeurs van een Vergoeding aan StOP
NL, voor de Openbaarmaking via Basic Media Services van alle op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst of tijdens de duur van de Overeenkomst door de Producent geproduceerde Filmwerken;

b.

te onderhandelen over de juridische en economische voorwaarden voor het verlenen van
toestemming aan derden, ongeacht of deze derden bij Rodap zijn aangesloten, voor de
Openbaarmaking via Basic Media Services en Extra Media Services, van alle op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst of tijdens de duur van de Overeenkomst
aan de Producent geproduceerde Filmwerken, en daartoe op voorwaarde van een voorafgaande opt-out mogelijkheid van de Producent, een Vergoedingenovereenkomst aan te
gaan met een derde waarin deze toestemming wordt verleend op voorwaarde van betaling
van een Vergoeding aan StOP NL. Producenten die gebruik maken van de in de voorgaande volzin genoemde opt out blijven, zolang StOP NL de in dit artikellid 1.1 omschreven rechten op basis van de aan haar toekomende last of volmacht namens hen mag uitoefenen en
handhaven, verplicht te handelen overeenkomstig het bepaalde in artikellid 2.3.

1.2.
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StOP NL aanvaardt deze last en volmacht.

2.

Exploitatie en handhaving

2.1.

StOP NL is gehouden de door StOP NL geïnde Vergoedingen terzake van de haar op grond van
artikel 1.1 genoemde last en volmacht aan de Producent uit te keren met inachtneming van de
geldende Statuten, Voorwaarden en Reglementen.

2.2.

Teneinde een efficiënte en transparante uitkering van de Vergoeding mogelijk te maken, zal de
Producent kunnen beschikken over een persoonlijk Online account.

2.3.

Zolang StOP NL de in artikel 1.1 omschreven rechten op basis van de aan haar toekomende last
of volmacht mag uitoefenen en handhaven, is het de Producent niet toegestaan om
a.

aan derden een gelijke of overeenstemmende last of volmacht tot uitoefening en handhaving van deze rechten te geven; en

b.

de aan artikel 1.1 sub a ten grondslag liggende specifieke rechten voor het verlenen van
toestemming via Omroepen aan Distributeurs voor de Openbaarmaking via Basic Media
Services zelf uit te oefenen;

c.

zonder voorafgaande toestemming van StOP NL de aan artikel 1.1 sub a ten grondslag liggende specifieke rechten voor het verlenen van toestemming via Omroepen aan Distributeurs voor de Openbaarmaking via Basic Media Services, aan derden over te dragen of in
exclusieve licentie te geven;

d.

zich met ingang van 1 januari 2017 voor Filmwerken en voor Bioscoopfilmwerken een nader
te bepalen datum door het Bestuur en openbaar gemaakt op de Website, door de Hoofdmakers de rechten voor Openbaarmaking via Extra Media Services in Nederland te laten overdragen, zonder in de met hen daartoe af te sluiten overeenkomsten het aan deze Overeenkomst gehechte Aanhangsel met bijbehorend Derdenbeding integraal op te nemen en op
deze overeenkomsten van toepassing te verklaren.

2.4.

De Producent blijft te allen tijde bevoegd zelf de voorwaarden voor Programmering door de Omroep uit te onderhandelen met de Omroep.

3.

Garantie en Vrijwaring

3.1.

De Producent garandeert dat hij op het moment van lastgeving en volmacht ingevolge artikel 2
gerechtigd is tot het verstrekken van deze last en volmacht ten aanzien van de door hem geproduceerde Filmwerken.

3.2.

De Producent vrijwaart StOP NL tegen eventuele acties van derden, waaronder makers en (buitenlandse) co-producenten, uit hoofde van het bepaalde in lid 1 van dit artikel alsmede tegen de
gevolgen die dergelijke acties voor StOP NL met zich meebrengen, met inbegrip van de kosten
welke StOP NL moet maken om aanspraken van derden af te weren.
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4.

Voorwaarden, Statuten en Reglementen

4.1.

Op deze Overeenkomst zijn de aangehechte Voorwaarden van toepassing. De Producent verklaart van deze Voorwaarden te hebben kennisgenomen en deze te aanvaarden.

4.2.

De Producent verklaart de geldende Statuten en Reglementen te kennen en zich te zullen gedragen naar de Statuten en Reglementen van StOP NL, zoals die thans luiden of in de toekomst
krachtens rechtsgeldig tot stand gekomen besluit van StOP NL zullen luiden.

4.3.

De Producent gaat ermee akkoord dat StOP NL de Voorwaarden, Reglementen en Statuten van
StOP NL kan wijzigen en verklaart zich uitdrukkelijk bij voorbaat akkoord met toekomstige Reglementen en wijzigingen in de Voorwaarden en Statuten. StOP NL zal de gewijzigde Voorwaarden, Reglementen en Statuten, alsmede nieuwe Reglementen aan de Producenten kenbaar maken en ter beschikking stellen.

Aldus in tweevoud getekend:

_________________________

___________________________

Producent

StOP NL

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:
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BIJLAGE 1
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AANHANGSEL EN DERDENBEDING

