OVEREENKOMST ACHTERGRONDMUZIEK
Analoge Geluidsbanden/ Compact Discs/ Mini Discs
TUSSEN
(Firma) naam:
Straat:
Plaats:
hierna te noemen “de Leverancier”, enerzijds,
vertegenwoordigd door:
EN
de Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende aan de Saturnusstraat
46 – 62 te 2132 HB Hoofddorp, hierna te noemen Stemra, anderzijds, door of namens haar CFO S.H.
van Elsloo,
OVERWEGENDE:
• dat de Leverancier CD’s, MD’s of Analoge geluidsbanden wenst te vervaardigen waarop werken
uit het repertoire van Stemra worden verveelvoudigd, en het voornemen heeft deze
geluidsdragers in het verkeer te brengen dan wel ter beschikking te stellen aan derden, die
uitsluitend tot doel hebben deze te gebruiken voor het ten gehore brengen van
achtergrondmuziek;
• dat Stemra krachtens enigerlei overeenkomst of anderszins de rechten vertegenwoordigt van
• componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, betreffende de mechanische verveelvoudiging
van muziekwerken;
• dat tussen partijen is overeengekomen dat Stemra hiervoor toestemming verleent onder de
• hierna volgende voorwaarden.
Artikel 1 - DEFINITIES
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1 Muziekwerken: muziekwerken die behoren tot het repertoire van Stemra;
2 Stemra-repertoire: het totaal van werken ten aanzien waarvan de makers of hun
rechtverkrijgenden de exploitatie en handhaving van het reproductierecht rechtstreeks of door middel
van derden aan Stemra hebben toevertrouwd of nog zullen toevertrouwen;
3 Geluidsdragers: de door de Leverancier met toestemming van Stemra vervaardigde CD’s, MD’s
en/of analoge Geluidsbanden met Muziekwerken inclusief Updates, met het doel deze Ter
beschikking te stellen voor het Ten gehore brengen van achtergrondmuziek;
4 Updates: door de Leverancier vervaardigde en samengestelde Geluidsdragers die dienen ter
aanvulling of vervanging van (een gedeelte van) reeds door de Leverancier aan zijn Afnemers ter
beschikking gestelde Geluidsdragers;
5 Ten gehore brengen van achtergrondmuziek: het aaneensluitend en ononderbroken ten gehore
brengen van (delen van) de Geluidsdragers op een constant en niet op de voorgrond tredend
geluidsniveau;
6 Ter beschikking stellen: het door de Leverancier verstrekken van Geluidsdragers aan Afnemers.
7 Afnemer: eindgebruiker (niet zijnde particulier) aan wie Leverancier Geluidsdragers Ter
beschikking stelt uitsluitend voor het Ten gehore brengen van achtergrondmuziek in de Afspeelplaats.

STM.131.1118/04

8 Afspeelplaats: bedrijfsruimte van Afnemer waar de Geluidsdragers en Updates van de
Leverancier ten gehore worden gebracht.

Artikel 2 - TOESTEMMING
2.1
Stemra verleent binnen de grenzen van haar rechten en bevoegdheden aan de Leverancier de nietexclusieve toestemming om Muziekwerken op een Geluidsdrager vast te leggen en deze Ter
beschikking te stellen, op de wijze en onder de voorwaarden zoals in deze overeenkomst wordt
bepaald.
2.2
De door Stemra aan de Leverancier verleende toestemming is persoonlijk en beperkt tot de
Leverancier zelf en is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Stemra. De
Leverancier is derhalve niet bevoegd aan derden toestemming te verlenen zoals wordt bedoeld in
deze overeenkomst.
2.3
Stemra behoudt zich het recht voor om op behoorlijk gemotiveerde gronden de onder bedoelde
toestemming ter zake van één of meer bepaalde Muziekwerken niet te verlenen of het verlenen van
deze toestemming op te schorten of in te trekken. In laatstgenoemd geval dient Leverancier ervoor te
zorgen dat in ieder geval binnen één maand na kennisgeving van de intrekking betreffende
Muziekwerken uit alle Ter beschikking gestelde en/of Ter beschikking te stellen Geluidsdragers zijn
verwijderd.
2.4
De Leverancier verklaart dat de voor de vervaardiging van de Geluidsdragers gebruikte opnamen
van uitvoeringen met toestemming van de uitvoerende artiesten en/of fonografische fabrikant zijn
gerealiseerd. Als de toestemming van de uitvoerende artiesten en/of de fonografische fabrikant niet is
verkregen, vervalt een eventueel namens Stemra reeds verleende toestemming.
2.5.
De in lid 1 bedoelde toestemming geldt in beginsel alleen ten aanzien van het Ter beschikking
stellen in Nederland, tenzij Leverancier in het bezit is van een door Stemra ondertekend
exportaanhangsel.
Artikel 3 – TER BESCHIKKINGSTELLEN GELUIDSDRAGERS
3.1
Ingevolge deze overeenkomst vervaardigde Geluidsdragers zal de Leverancier uitsluitend door
hemzelf en rechtstreeks vanuit zijn bedrijfsruimte(n) zoals aan Stemra opgegeven, Ter beschikking
stellen.
3.2
De Leverancier dient te allen tijde eigenaar te blijven van ieder door hem vervaardigd en Ter
beschikking te stellen Geluidsdrager. Eigendomsoverdracht en/of verkoop van ingevolge deze
overeenkomst vervaardigde Geluidsdragers is niet toegestaan.
3.3
Het leveren c.q. Ter beschikking stellen van Geluidsdragers is de Leverancier slechts toegestaan
aan die personen, instellingen of bedrijven, die staan ingeschreven in het handelsregister gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het is de Leverancier niet toegestaan de
Geluidsdragers Ter beschikking te stellen aan particulieren.
3.4
De Leverancier zal zich ervan vergewissen dat zijn Afnemers staan ingeschreven in het
handelsregister gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken middels het opvragen van
de plaats en nummer van inschrijving, waarvan zal moeten blijken in de administratie zoals bedoeld in
artikel 9.
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3.5
De verkoop van zogenaamde moederbanden kan slechts geschieden met afzonderlijke voorafgaande
toestemming van Stemra.

Artikel 4 - BEVEILIGING
De Leverancier is verplicht elk Geluidsdrager en het Ter beschikking stellen daarvan, middels
encryptie-technieken naar genoegdoening van Stemra te beveiligen ter voorkoming van ongeoorloofd
kopiëren en/of verdere verspreiding of beschikbaarstelling. In geval Stemra gedurende de looptijd
van onderhavig contract van mening is dat de door de Leverancier toegepaste beveiliging niet langer
toereikend is, is Stemra bevoegd onderhavige overeenkomst op te zeggen indien de Leverancier
niet binnen één maand nadat zij hiervan door Stemra op de hoogte is gesteld aan de nieuwe eisen
met betrekking tot de beveiliging voldoet. De Leverancier zal Stemra in het bezit stellen van een
beschrijving van zijn systeem en/of maatregelen ter beveiliging zoals vorenbedoeld, welke
beschrijving door zowel de Leverancier als door Stemra dient te worden ondertekend, waarna deze
onlosmakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.
Artikel 5 - LEVERINGSVOORWAARDEN
5.1
De Leverancier zal de navolgende clausules in zijn leveringsvoorwaarden opnemen:
5.1.1
Afnemer zal de Geluidsdragers uitsluitend gebruiken voor het Ten gehore brengen van
achtergrondmuziek in warenhuizen, horecabedrijven, fabrieken, ateliers, kantoren en andere ruimten,
die in het kader van zijn onderneming worden gebruikt en zal afzien van iedere andere vorm van
gebruik van de Geluidsdragers.
5.1.2
Afnemer garandeert met zowel Buma als de Stichting Sena een overeenkomst te zijn aangegaan
of te zullen aangaan ter zake van het Ten gehore brengen van achtergrondmuziek.
5.1.3
De Geluidsdragers blijven te allen tijden eigendom van de Leverancier. Afnemer garandeert de
Geluidsdragers niet te zullen vervreemden of verhuren, niet verder te verspreiden, niet ter
beschikking te stellen aan derden en niet geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.
5.1.4
Afnemer is aan de Leverancier een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van
€2.500,- (zegge: vijfentwintig honderd euro) verschuldigd per Geluidsdrager voor iedere dag of iedere
maal dat hij in strijd met het bepaalde onder 5.1.1 tot en met 5.1. 3 handelt.
5.2
De Leverancier verplicht zich zijn leveringsvoorwaarden te deponeren bij de griffie van de Rechtbank
in het arrondissement alwaar hij is gevestigd, ofwel bij de Kamer van Koophandel waarbij hij staat
ingeschreven. De Leverancier zal zijn Afnemers op deugdelijke wijze in staat stellen kennis te nemen
van de inhoud van deze voorwaarden. Daartoe zal hij de leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten
van de met een Afnemer te sluiten overeenkomst aan die Afnemer ter hand stellen. Indien zulks
redelijkerwijs niet mogelijk is, maakt hij vóór de totstandkoming van de overeenkomst in ieder geval
aan de Afnemer bekend, dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij de hiervoor genoemde
Kamer van Koophandel of griffie zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden
toegezonden.

STM.131.1118/04

5.3
De Leverancier zal er nauwgezet op toe zien, dat zijn Afnemers de verplichtingen uit hoofde van zijn
leveringsvoorwaarden zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, stipt zullen nakomen. Onverminderd
het bepaalde bij het vorige lid zal de Leverancier, indien hij bemerkt, dat een Afnemer zich niet aan
zijn verplichtingen houdt, daarvan onmiddellijk aan Stemra melding maken en het Ter beschikking
stellen aan die Afnemer met onmiddellijke ingang staken. Het Ter beschikking stellen van
Geluidsdragers aan betreffende Afnemer dient ook te worden gestaakt indien en zodra de
Leverancier van Stemra verneemt, dat de betreffende Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 6 - GELUIDSDRAGERS
6.1
De Muziekwerken mogen uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm op de Geluidsdragers worden
verveelvoudigd: weglatingen, wijzigingen of toevoegingen waaronder reclame en promotie uitingen in
werken of activiteiten met een vergelijkbaar effect zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de desbetreffende rechthebbenden niet toegestaan.
6.2
De Leverancier neemt bij de opname of vervaardiging van Muziekwerken in de Geluidsdragers,
waartoe hij toestemming van Stemra heeft verkregen, artikel 25 van de Auteurswet in acht.
6.3
Geluidsdragers die de Leverancier niet meer Ter beschikking stelt worden door de Leverancier
vernietigd of gewist. De Leverancier zal binnen één maand na afloop van iedere afrekeningperiode
aan Stemra schriftelijk opgeven welke Geluidsdragers zijn vernietigd c.q. gewist en de betreffende
aantallen.
6.4
De Leverancier is verantwoordelijk voor de vernietiging van iedere Geluidsdrager, door hem in het
kader van deze overeenkomst vervaardigd, na afloop van deze overeenkomst. Voor iedere niet
vernietigde Geluidsdrager is de Leverancier een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete
van € 50,- (zegge: vijftig euro) aan Stemra verschuldigd.
6.5
De Leverancier verklaart dat de op de vervaardigde Geluidsdragers vastgelegde Muziekwerken
aantoonbaar afkomstig zijn van een met toestemming van rechthebbenden in het verkeer gebracht(e)
geluidsdrager of muziekbestand. Ingeval de Leverancier naar het oordeel van Stemra niet
genoegzaam kan aantonen dat voor de vervaardiging van Geluidsdragers gebruik is gemaakt van
legaal in het verkeer gebrachte geluidsdragers of muziekbestanden, dan wordt de toestemming door
Stemra niet verleend of geacht niet te zijn verleend.
Artikel 7 - WIJZE VAN GEBRUIK
7.1
De Leverancier is verplicht ieder ingevolge deze overeenkomst Ter beschikking te stellen
Geluidsdrager te voorzien van de navolgende vermelding:
“For backgroundmusic only. Not for sale. All rights of the producer and of the owner of the work
reproduced reserved. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of
this soundcarrier is prohibited”, alsmede de vermelding: “Uitsluitend voor gebruik als
achtergrondmuziek. Niet ter verkoop. Alle rechten van de producent en eigenaar van het werk
voorbehouden. Ongeautoriseerd kopiëren, verhuren, uitlenen, ten gehore brengen en uitzenden van
deze geluidsdrager is niet toegestaan”.
Daarnaast dienen op de Geluidsdrager de titels en de namen van de auteurs van de vastgelegde
Muziekwerken op zodanige wijze te worden vermeld, dat deze gegevens op de Geluidsdrager steeds
duidelijk waarneembaar zijn, tenzij met Stemra schriftelijk anders is overeengekomen, één en ander
onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen.
7.2
De Leverancier is verplicht iedere mailing en/of ander reclamemateriaal te voorzien van de volgende
tekst: “ De Geluidsdragers zijn uitsluitend bestemd voor het bedrijfsmatig gebruik als
Achtergrondmuziek. Doorverkoop en verdere verspreiding is niet toegestaan.”
7.3
Reclame-uitingen als opdruk en/of op de verpakking en/of op begeleidend drukwerk en/of op andere
bijlagen, zijn niet toegestaan.
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7.4
Het maken van reclame gericht op particulieren, waaronder wordt begrepen het zenden van
reclamemateriaal aan particulieren, is niet toegestaan.

Artikel 8 - VERGOEDING
8.1
Stemra verleent uitsluitend toestemming als bedoeld in deze overeenkomst tegen de volledige
betaling van de vergoedingen zoals vermeld in het bij deze overeenkomst behorende overzicht
Tarieven Achtergrondmuziek. Het overzicht Tarieven Achtergrondmuziek zal door Stemra voor elk
jaar op 1 oktober van het daaraan voorafgaande jaar worden vastgesteld en aan de Leverancier per
aangetekende post worden toegezonden. Stemra behoudt zich het recht voor de Tarieven
Achtergrondmuziek jaarlijks te wijzigen. Het overzicht Tarieven Achtergrondmuziek wordt geacht
integraal deel uit te maken van deze overeenkomst.
8.2
De Leverancier zal ter voldoening van het door hem aan Stemra verschuldigde vóór de 10de van elke
maand een voorschot voldoen, gelijk aan 1/6 deel van zijn door Stemra geschatte halfjaarlijkse
vergoeding. De Leverancier ontvangt van Stemra een voorschotfactuur.
8.3
De afrekeningperioden bedragen zes maanden (kalenderhalfjaar).De Leverancier ontvangt binnen
één maand na het verstrijken van het kalenderhalfjaar van Stemra een afrekeningfactuur. De voldane
voorschotbetalingen als genoemd in artikel 8.2. zullen op de afrekening in mindering worden
gebracht. Indien blijkt dat de definitieve afrekening de reeds voldane voorschotbetalingen overschrijdt,
is Leverancier verplicht om het verschil binnen één maand na afloop van enige afrekeningperiode
aan Stemra te doen toekomen. Stemra verplicht zich om het eventueel door de Leverancier teveel
betaalde binnen één maand, nadat dit is komen vast te staan, aan de Leverancier terug te betalen of
te verrekenen met eventuele vorderingen die Stemra op de Leverancier heeft.
8.4
De facturen als genoemd in artikelen 8.2 en 8.3. dienen door de Leverancier binnen de op de factuur
gestelde termijn te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling verkeert de Leverancier van rechtswege
in verzuim.
Artikel 9 - ADMINISTRATIE
9.1
In verband met de vaststelling van de verschuldigde vergoeding als bedoeld in artikel 8, is de
Leverancier gehouden aan Stemra maandelijks, binnen twee weken na afloop van iedere
kalendermaand, opgave te doen van de Afnemers aan wie hij Geluidsdragers Ter beschikking heeft
gesteld onder opgave van de namen en adressen van de Afnemers en van de vergoeding die de
Leverancier in die maand in rekening heeft gebracht aan de Afnemers, alsmede van het aantal
Muziekwerken per Geluidsdrager m.i.v. de laatste dag van de betreffende maand. De Leverancier
zal daarbij gebruik maken van het daartoe door Stemra voorgeschreven modelformulier
(“afnemersopgave”) zoals gevoegd bij deze overeenkomst.
9.2
De Leverancier dient aan Stemra schriftelijk opgave te doen per Geluidsdrager welke hij
voornemens is te vervaardigen, van alle Muziekwerken die hij op die Geluidsdrager wenst te
verveelvoudigen, één en ander gespecificeerd per Geluidsdrager en met vermelding van de titels van
de op de Geluidsdragers vastgelegde Muziekwerken en de namen van de componisten en
tekstdichters daarvan. De Leverancier zal daarbij gebruik maken van het daartoe door Stemra
voorgeschreven modelformulier (“repertoire opgave”) zoals gevoegd bij deze overeenkomst. Tevens
zal de Leverancier opgave doen van de plaats(en) waar hij de Geluidsdragers vervaardigt.
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9.3
De Leverancier verbindt zich een administratie bij te houden, die een duidelijk overzicht geeft van de
door in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gegevens. Tevens dient de administratie een overzicht
te bevatten van de plaats en nummer van inschrijving in het handelsregister gehouden door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken van zijn Afnemers, zoals bedoeld in artikel 3.4.

9.4
Stemra heeft het recht op elk gewenst ogenblik inzage te nemen van de in het voorgaande lid van dit
artikel bedoelde administratie. Bovendien heeft Stemra het recht om in de meest uitgebreide zin van
het woord controle uit te oefenen op alle handelingen door de Leverancier verricht met betrekking tot
deze overeenkomst, waarbij de controle tevens ziet op hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 5 van deze
overeenkomst. De Leverancier verplicht zich volledige medewerking te verlenen aan de controle door
Stemra. Daartoe zal de Leverancier controleurs van Stemra te allen tijde toegang verlenen tot zijn
kantoren, magazijnen, opname-, fabricage- en/of enige andere ruimten alsmede op verzoek van
controleurs hen tijdig alle gewenste informatie en opgaven verschaffen.
9.5
De door Stemra gemaakte kosten die verband houden met de controle, komen ten laste van de
Leverancier, indien is komen vast te staan dat een bedrag niet is voldaan, gelijk aan tenminste 5%
van het bedrag welke door Stemra is gefactureerd in de periode waarop de controle betrekking heeft.
9.6
Indien de Leverancier in gebreke blijft de in deze overeenkomst omschreven opgaven tijdig aan
Stemra te doen, kan Stemra, onverminderd andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan en
naast haar recht op schadevergoeding, aanspraak maken op een direct opeisbare door de
Leverancier aan Stemra te betalen boete van € 100,- (zegge: honderd euro), te vermeerderen met
de geldende BTW, per dag dat de Leverancier in gebreke blijft de benodigde gegevens aan de
Stemra te verstrekken.
9.7
De Leverancier stelt Stemra onverwijld schriftelijk en bij aangetekende post in kennis van iedere
verandering van adres, nationaliteit of juridische hoedanigheid en/of beheersstructuur van zijn
onderneming, eventueel onder het overleggen van relevante bescheiden zoals uittreksels uit het
handelsregister.
9.8
Indien Stemra aan de Leverancier een schriftelijke verklaring heeft te doen, is Stemra
gedechargeerd door deze aan het laatste bij hun bekende adres van de Leverancier te richten.
9.9
De Leverancier dient een exemplaar van elke door hem vervaardigde Geluidsdrager op aanvraag
van Stemra, gratis aan Stemra te verstrekken.
9.10
De Leverancier dient Stemra in het bezit te stellen van alle leveringscondities, standaardcontracten,
mailings, stickers die door de Leverancier worden gebruikt ter zake van de Geluidsdragers, alsmede
de tussentijdse wijzigingen daarvan.
9.11
Indien en voor zover met de Leverancier overeengekomen, is het Stemra toegestaan om de opgave
van de namen en adressen van de Afnemers, op verzoek te verstrekken aan derden en/of aan te
wenden ten behoeve van andere doeleinden dan bedoeld in deze overeenkomst.
Artikel 10 - BANKGARANTIE, BOETES EN RECHTSMAATREGELEN
10.1
De Leverancier draagt al zijn aan op een Afnemer ter zake van verbeurde en/of te verbeuren boetes
door middel van akte aan Stemra over, zodra Stemra hem daartoe verzoekt.
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10.2
De Leverancier geeft Stemra onherroepelijke volmacht alle door Stemra gewenste maatregelen, het
voeren van processen daaronder begrepen met betrekking tot de onderwerpen geregeld in deze
overeenkomst en alles wat daarmee samenhangt en/of het gevolg van is, eventueel op naam van de
Leverancier, te nemen en hij verklaart daarbij Stemra op eerste verzoek alle door Stemra gewenste
inlichtingen te zullen verstrekken.

10.3
De Leverancier zal ten behoeve van Stemra, bij wijze van blijvende garantie voor de voldoening van
de door hem ingevolge deze overeenkomst verschuldigde bedragen en voor de naleving van al zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst een bankgarantie stellen van een erkende bankinstelling, gelijk
aan driemaal het in artikel 8.2 bedoelde maandelijkse voorschotbedrag, met een minimum van €
5.000,- (zegge: vijfduizend euro). In de bankgarantie dient de bank zich jegens Stemra te verplichten
om op eerste verzoek van Stemra tot betaling over te gaan van al hetgeen naar stelling van Stemra
door de Leverancier aan Stemra verschuldigd is, zulks tot een maximum van het hiervoor bedoelde
bedrag. Deze bankgarantie dient te worden opgesteld conform de door Stemra voorgeschreven
‘model bankgarantie’, zoals gevoegd bij deze overeenkomst.
10.4
Stemra kan de Leverancier verplichten dat de in het vorige lid bedoelde garantie tussentijds wordt
verhoogd tot een nader door Stemra vast te stellen bedrag indien naar mening van Stemra de in
artikel 9.1. genoemde gegevens en/of de afrekening als genoemd in artikel 8.3. daartoe aanleiding
geven.
10.5
Indien Stemra genoodzaakt is tussentijds de bankgarantie aan te spreken is de Leverancier
gehouden ervoor zorg te dragen, dat de bankgarantie met onmiddellijke ingang weer wordt verhoogd
tot het bedrag als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel.
10.6
Stemra is gerechtigd alle gelden die zij aan de Leverancier opeisbaar verschuldigd is te verrekenen
met alle gelden die de Leverancier opeisbaar aan Stemra verschuldigd is.
10.7
De Leverancier verbeurt voor de vervaardiging en/of het ter beschikking stellen van Geluidsdragers
in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst, een direct door Stemra opeisbare, niet voor
matiging vatbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per Geluidsdrager.
10.8
In alle gevallen waarin Stemra een sommatie of ingebrekestelling zendt of enig exploot aan de
Leverancier doet uitbrengen of in het geval van naar het oordeel van Stemra noodzakelijke
procedures tegen de Leverancier, is de Leverancier verplicht alle in verband daarmede gemaakte
kosten, daarbij inbegrepen de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, te
vergoeden. Buitengerechtelijke kosten van incasso worden gesteld op tenminste 15% van het te
incasseren bedrag met een minimum van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro).
10.9
Bij niet stipte betaling van enig door de Leverancier verschuldigd bedrag is Stemra gerechtigd vanaf
de vervaldag daarvan tot de dag van betaling aan de Leverancier een rente van 1,5% per maand
met een minimum van € 100,- (zegge: honderd euro) per maand over het openstaande bedrag in
rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
Daarnaast is Stemra gerechtigd tot schadevergoeding op grond van de wet.
10.10
Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, wordt de
toestemming als bedoeld in deze overeenkomst geacht niet te zijn verleend.
10.11
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Stemra toekomende wettelijke
(vorderings)rechten.
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Artikel 11 - DUUR OVEREENKOMST EN TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
11.1
Deze overeenkomst treedt in werking op
en loopt tot en met
.
Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor een looptijd van één jaar.

11.2
Partijen hebben het recht de overeenkomst tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst
schriftelijk en aangetekend op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
11.3
Stemra heeft de bevoegdheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien en zodra de Leverancier tekort komt in de nakoming van één of meer van de op
hem rustende verplichtingen uit deze overeenkomst.
11.4
Voor zover nakoming door de Leverancier niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat deze
bevoegdheid eerst wanneer de Leverancier in verzuim is. De ontbinding vindt plaats door middel van
een schriftelijke verklaring, bij aangetekend schrijven, van een daartoe gerechtigde.
11.5
Aan deze overeenkomst kunnen door partijen voor de periode na afloop van de overeenkomst en/of
voor eventuele vervolgovereenkomsten geen rechten worden ontleend, noch wat betreft de hoogte
van de vergoeding, noch wat betreft de auteursrechtelijk relevante handelingen die in het geding zijn.
Artikel 12 - TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze
overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend te:

Hoofddorp_______________d.d. __________________________________

namens Stichting Stemra

__________________________________
S.H. van Elsloo
CFO

namens Fabrikant

________________
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[naam + functie tekeningsbevoegde]

