STANDAARD VERGOEDINGSOVEREENKOMST
StOPnl
PARTIJEN:
I

De stichting Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54741807 ("StOPnl"); en

II

[Naam Distributeur], gevestigd te [statutaire zetel], ingeschreven in het handelsregister onder
nummer [KvK-nummer] ("Naam Distributeur").

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1.

Definities

1.1.

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;

1.2.

Bestuur: het bestuur van StOPnl;

1.3.

Bureau: het administratieve bureau dat in opdracht van StOPnl de Vergoeding int en repartitie aan de Producent verzorgt;

1.4.

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

1.5.

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;

1.6.

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;

1.7.

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

1.8.

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;

1.9.

Overeenkomst: de door StOPnl met een Distributeur te sluiten overeenkomst met betrekking tot de Openbaarmaking van het Filmwerk waarop deze Voorwaarden van toepassing
zijn;

1.10.

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;

1.11.

Statuten: de statuten van StOPnl

1.12.

StOPnl: Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland;

1.13.

Vergoeding: de door Distributeur in het kader van de Overeenkomst aan StOPnl te betalen
vergoeding;

1.14.

Voorwaarden: deze standaardlicentievoorwaarden;

1.15.

Website: de website van StOPnl, gekoppeld aan de domeinnaam <stop-nl.nl>.

2.

Toestemming

2.1.

StOPnl verleent toestemming voor de openbaarmaking van Filmwerken van Producenten
door Distributeurs, waaronder te verstaan het recht tot openbaarmaking via Basic Media
Services.

3.

Vergoeding

3.1.

Als tegenprestatie voor de in artikel 1 van deze Voorwaarden door StOPnl verleende toestemming zal Distributeur een collectieve vergoeding betalen aan StOPnl van € 0,13 (exclusief BTW) per abonnee per maand (prijspeil 2012). Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

4.

Informatieverstrekking/betaling

4.1.

Distributeur zal maandelijks aan StOPnl een opgave doen van het aantal abonnees van Distributeur per de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand.

4.2.

Distributeur zal de maandelijks verschuldigde vergoeding voldoen binnen dertig dagen na
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dagtekening van de desbetreffende factuur.
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5.

Communicatie

5.1.

Iedere communicatie tussen StOPnl en het Bureau met de Distributeur kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. De door het Bureau opgeslagen versie van de communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Distributeur.

5.2.

De Distributeur 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.

5.3.

Onverminderd het recht van de Distributeur om op andere rechtsgeldige wijze kennisgevingen en/of mededelingen te doen, zullen alle kennisgevingen of andere mededelingen worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk worden gedaan en zijn ontvangen op de navolgende adressen:
Indien gericht aan StOPnl:
Stichting Onafhankelijke Producenten
Nederland
t.a.v.: de voorzitter
Oostenburgervoorstraat 94-96
1018 MR Amsterdam
E-mail: info@stop-nl.nl

Indien gericht aan het Bureau:
Servicebureau Filmrechten
t.a.v.: de directie
Oostenburgervoorstraat 94-96
1018 MR Amsterdam
E-mail: info@sbfonline.org

6.

Wijzigingen Statuten, Voorwaarden en Reglementen

6.1.

StOPnl heeft het recht de Statuten en deze Voorwaarden te wijzigen met inachtneming van
de wettelijke en statutaire vereisten. Elke wijziging van de Voorwaarden zal schriftelijk worden aangekondigd en worden gepubliceerd op de Website.

7.

Ingangsdatum Overeenkomst

7.1.

De in de Overeenkomst opgenomen rechten en verplichtingen zullen betrekking hebben op
Filmwerken die vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst openbaar worden gemaakt.

8.

Vrijwaring

8.1.

StOPnl vrijwaart Distributeur voor eventuele aanspraken jegens Distributeur van Producenten, die (nog) niet (of niet meer) zijn aangesloten bij StOPnl, in verband met de Openbaarmaking van Filmwerken via Basic Media Services.

9.

Overdracht

9.1.

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

3/4

10.

Conversiebepaling

10.1.

Indien enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden 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.

11.

Kosten

11.1.

Behoudens indien en voor zover expliciet anders bepaald in de Overeenkomst, draagt ieder
van de Partijen haar eigen kosten in verband met de totstandkoming en uitvoering van de
Overeenkomst.

12.

Toepasselijk recht

12.1.

De Overeenkomst en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

StOPnl

StOPnl

_______________________

_______________________

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

[Naam Distributeur]

_______________________
Naam:
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Functie:
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