Aansluitovereenkomst doorgifte –STICHTING THEATERREGISTRATIES NEDERLAND
Tussen Partijen:
1. Aanbieder
Benaming
Rechtsvorm
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Kvk nummer
Rechtsgeldig vertegenwoordigd
door (naam + functie)
Contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
IBAN
Naam rekeninghouder
BIC-code
Omschrijving aangeboden
theaterregistratie(s)

1)
2)
3)
4)
5)

Hierna genoemd: de aanbieder
EN
2. Stichting Theaterregistraties Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam met kantoor te
1053 EV Amsterdam, Kinkerstraat 321 2, ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer
81049501, hier gezamenlijk vertegenwoordigd door secretaris penningmeester de heer Emile
Ripke en voorzitter de heer Teunis Jochem Minnema.
Hierna genoemd: de stichting

De aanbieder en de stichting gezamenlijk tevens “partijen” en ieder afzonderlijk “partij” genoemd.

PARTIJEN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1. Definities
1.1. In deze Aansluitovereenkomst doorgifte wordt verstaan onder:
a. De aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon genoemd als partij 1 in aanhef van
deze overeenkomst die zelf rechthebbende is van theaterregistraties voor eigen rekening
of op basis van een overeenkomst een andere rechthebbende vertegenwoordigd.
b. Auteursrechten: Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te
verveelvoudigen, in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.
c. Beheerskosten: Alle kosten die verbandhouden met incasso, invordering, beheer,
administratie en verdeling van gelden.
d. Doorgifte: Openbaarmaking in de meest ruime zin van artikel 12 van de Auteurswet van
een theaterregistratie
e. Doorgiftelicentie: Overeenkomst krachtens welke de stichting toestemming verleent voor
doorgifte van theaterregistraties.
f.

Doorgifterechten: Het recht als bedoeld in artikel 12 van de Auteurswet om toestemming
te verlenen of te weigeren voor doorgifte. Onder doorgifterechten vallen niet de rechten
op in een theaterregistratie vervatte muziek en fonogrammen

g. Theaterregistratie: De verfilming of toneelbewerking van en in het algemeen iedere
gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van toneelwerken en
dramatische- muzikale werken, mondelinge voordrachten, choreografische werken en
pantomines zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 jo 13 en 13a van de Auteurswet.
h. Overeenkomst: Onderhavige aansluitovereenkomst van doorgifte.
i.

Rechthebbende: De natuurlijke- of rechtspersoon die (mede-)rechthebbende (uit hoofde
van eigendom, licentie of overeenkomst) is ten aanzien van de doorgifterechten op een
theaterregistratie in het contractgebied.

j.

Repartitiereglement doorgifte: reglement voor de repartitie door de stichting van door
haar geïncasseerde vergoedingen.

k. Statuten: de statuten van de stichting.
l.

Vergoeding: de door een houder van een doorgiftelicentie verschuldigde vergoeding als
opgenomen in de doorgiftelicentie

m. Derden: Alle andere natuurlijke- of rechtspersonen die geen deel uitmaken van
onderhavige overeenkomst.

2. Toestemming tot uitoefening van doorgifterechten
2.1 De aanbieder geeft hierbij (mede namens de door hem vertegenwoordigde rechthebbenden)
exclusieve toestemming aan de stichting om in eigen naam aan derden toestemming te
verlenen voor doorgifte van de theaterregistraties waartoe aanbieder (of de door hem
vertegenwoordigde rechthebbenden) rechthebbende is en zoals deze vernoemd worden in
aanhef van deze overeenkomst. Het exclusieve karakter van de doorgifte van
theaterregistraties van aanbieder aan de stichting beperkt zich tot doorgifte met commerciële
doeleinden. Deze toestemming strekt zich mede uit tot in de theaterregistraties opgenomen
prestaties waarop naburige rechten rusten voor zover deze rechten toekomen aan de
aanbieder. Deze bepaling staat de doorgifte van theaterregistraties van aanbieder aan derden
partijen niet in de weg voor zover zij tot louter niet-commerciële doeleinden strekken.
2.2 Gelet op het feit dat de stichting ook toestemming verleent voor de openbaarmaking, in de
zin van de Auteurswet, door middel van een groepsvertoning in een ruimte of plaats, zal
aanbieder ook de rechten voor de groepsvertoning van de theaterregistraties waartoe
aanbieder (of de door hem vertegenwoordigde rechthebbende) rechthebbende is
rechtstreeks of via een organisatie die aanbieder vertegenwoordigd in licentie aan de stichting
verstrekken. Behoudens expliciete andersluidende vermelding door aanbieder, zit de
toestemming voor de openbaarmaking door middel van groepsvertoningen in de zin van de
Auteurswet vervat in onderhavige overeenkomst.

3. Repartitie van Vertoningsvergoedingen
3.1 In ruil voor de in artikel 2 bedoelde toestemming keert de stichting een deel van de door haar
geïncasseerde vertoningsvergoedingen uit aan de aanbieder als vergoeding voor de doorgifte
van theaterregistraties ten aanzien waarvan aanbieder rechthebbende is of welke zij
krachtens overeenkomst de rechthebbende vertegenwoordigt. Het aandeel van aanbieder
wordt bepaald en uitgekeerd overeenkomstig het bepaalde in het repartitiereglement
doorgifte en deze overeenkomst. Het actuele repartitiereglement doorgifte wordt als bijlage
gehecht aan onderhavige overeenkomst.
3.2 Op elke uitkering uit hoofde van het repartitiereglement doorgifte aan de aanbieder wordt
door de stichting een percentage van 15% ingehouden ter dekking van de beheerskosten.
3.3 De stichting is op elk moment gerechtigd om de aanbieder te verzoeken de juistheid van zijn
of haar hoedanigheid van rechthebbende te ondersteunen met bewijsstukken, alvorens tot
uitkering van enig in artikel 3.1 bedoeld bedrag over te gaan.
3.4 De stichting is op geen enkele wijze gehouden tot uitkering van enigerlei vergoeding aan
aanbieder of aan derde partijen die rechten laten gelden op de door de aanbieder
aangeboden theaterregistraties buiten de gevallen vermeld in het repartitiereglement
doorgifte.

3.5 Klachten over de door de stichting aan aanbieder toegekende vergoedingen kunnen worden
ingediend binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de uitbetaling van de betreffende
vergoeding door de stichting aan aanbieder en dienen steeds te gebeuren via aangetekend
schrijven gericht aan de stichting. Na het verstrijken van de termijn van 90 kalenderdagen na
de uitbetaling wordt de aanbieder geacht de betreffende vergoeding definitief te aanvaarden.
Klachten die ingediend worden na de termijn van 90 kalenderdagen na de uitbetaling van de
vergoeding worden niet meer behandeld.

4. Vrijwaring
4.1 Aanbieder maakt zich sterk volledig bevoegd te zijn om deze overeenkomst aan te gaan en er
op geen enkele wijze enigerlei inbreuk op de auteurswetgeving, of voor zover de aanbieder
rechthebbende is er op geen enkele wijze inbreuk gemaakt wordt op enigerlei naburige
rechten van derden, gemaakt wordt.
4.2 Aanbieder vrijwaart de stichting en stelt de stichting schadeloos op de meest ruime wijze voor
alle schade en kosten die het gevolg zijn van een claim van een derde gerelateerd aan
inbreuken op de auteursrechten of inbreuken gerelateerd aan naburige rechten waarvan de
aanbieder aangeeft rechthebbende te zijn.
4.3 Het bepaalde in artikelen 4.1 en 4.2 is niet van toepassing op doorgifterechten ten aanzien
van in de theaterregistraties opgenomen muziekwerken, noch op enig andere
auteursrechtelijke bevoegdheid die op grond van de toepasselijke wetgeving uitsluitend door
een andere collectieve beheersorganisatie wordt uitgeoefend.
5. Procesvolmacht
5.1 Aanbieder geeft last en volmacht aan de stichting om naar eigen inzicht, in eigen naam en
ten behoeve van de aanbieder respectievelijk de door de aanbieder vertegenwoordigde
rechthebbenden alsook in eigen belang, alle juridische maatregelen te nemen om de
doorgifterechten van aanbieder te beschermen en – in het bijzonder- om nakoming van de
doorgiftelicentie te vorderen en om een verbod, schadevergoeding en winstderving te
vorderen van personen die zonder of in strijd met een door de stichting verleende
doorgiftelicentie doorgiftes verrichten.
5.2 De kosten van de in artikel 5.1 genoemde juridische maatregelen komen voor rekening van
de stichting. Schadevergoedingen, boetes en proceskostenvergoedingen welke de stichting
ontvangt, komen ten gunste van de stichting. Zij worden in eerste instantie gereserveerd ter
dekking van de juridische maatregelen als bedoeld in artikel 5.1.
5.3 Aanbieder verleent alle redelijke medewerking aan de uitoefening van de doorgifterechten
door de stichting, in het bijzonder verstrekt aanbieder op verzoek van de stichting
documenten waaruit blijkt dat aanbieder rechthebbende is (zie artikel 3.3).

6. Verplichtingen aanbieder bij vertegenwoordiging andere rechthebbenden
6.1 Indien aanbieder op basis van een overeenkomst andere rechthebbenden vertegenwoordigt,
verstrekt aanbieder op uitdrukkelijk verzoek van de stichting bij de ondertekening van
onderhavige overeenkomst een overzicht van de rechthebbenden die aanbieder
vertegenwoordigt.
6.2 Aanbieder verstrekt aan de stichting op schriftelijk verzoek een geactualiseerde versie van
het in artikel 6.1 bedoelde overzicht.

6.3 Aanbieder maakt zich sterk t.o.v. de stichting dat aanbieder bevoegd is de rechthebbenden
die zijn opgenomen in het in artikel 6.1 bedoelde overzicht te vertegenwoordigen in relatie
tot het bepaalde in deze overeenkomst. Aanbieder staat ook in voor de vlotte medewerking
van de door hem vertegenwoordigde rechthebbenden met betrekking tot hetgeen in artikel
5 wordt beschreven.
7. Duur & beëindiging overeenkomst
7.1 Deze overeenkomst treedt in werking nadat ze door beide partijen is ondertekend en wordt
aangegaan voor onbepaalde duur.
7.2 Deze overeenkomst vervangt alle eerder tussen partijen gesloten overeenkomsten. De door
aanbieder op grond van eerdere overeenkomsten verleende toestemming aan de stichting
tot verlening van een procesvolmacht blijft van kracht voor vertoningen die tijdens de looptijd
van de eerdere overeenkomsten hebben plaatsgevonden en de daaruit voortvloeiende
vertoningsvergoedingen.
7.3 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen middels aangetekende zending aan
de andere partij met inachtname van een opzegtermijn van twaalf maanden. De opzegtermijn
van zes maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand
waarin de aangetekende zending werd verzonden.
7.4 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang éénzijdig te beëindigen,
zonder dat hierbij enige opzegtermijn gerespecteerd dient te worden, indien de andere partij
het faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt of verkrijgt
dan wel tot liquidatie overgaat. De éénzijdige beëindiging dient kenbaar gemaakt te worden
via aangetekende zending waarbij de opzeggende partij de reden opgeeft van de opzegging.
De éénzijdige beëindiging gaat in op datum van verzending van de aangetekende zending.
7.5 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang éénzijdig te beëindigen,
zonder dat hierbij enige opzegtermijn gerespecteerd dient te worden, indien de andere partij
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst en de tekortkoming niet
binnen een redelijke termijn na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek via aangetekende
zending van de ene partij herstelt. De éénzijdige beëindiging dient kenbaar gemaakt te
worden via aangetekende zending waarbij de opzeggende partij de reden opgeeft van de
opzegging. De éénzijdige beëindiging gaat in op datum van verzending van de aangetekende
zending.

Indien de overeenkomst éénzijdig wordt opgezegd in uitvoering van deze paragraaf, behouden
partijen zich wederzijds het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor schade die
aantoonbaar is op het moment van de éénzijdige beëindiging. Eventuele toekomstige schade
kan niet het voorwerp uitmaken van enigerlei vordering tot schadevergoeding.
7.6 De stichting blijft na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, bevoegd
de aan aanbieder toekomende doorgifterechten gedurende een periode van zes maanden na
beëindiging uit te oefenen (hetzij de periode gelijklopende aan de opzegovereenkomst, hetzij
zes maanden na de datum van éénzijdige beëindiging).
7.7 De overeenkomst blijft na beëindiging, uit welke hoofde dan ook, in stand voor zover vereist
voor de uitkering van vergoedingen over de periode voorafgaand aan de beëindiging en de
periode zoals genoemd in artikel 7.6. Aanbieder behoudt de wettelijke aanspraken uit hoofde
van artikel 2a lid 5 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties tot
het moment dat aanbieder geen rechten meer kan ontlenen aan deze overeenkomst.
7.8 Artikel 4 van deze overeenkomst blijft na beëindiging in stand voor aanspraken van derden
die betrekking hebben op de doorgifte die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze
overeenkomst.

8. Overdracht
8.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder, zal de stichting deze
overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen.
8.2 Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een gerelateerde
onderneming of in verband met een overdracht van zijn onderneming aan een derde over te
dragen. Aanbieder en de rechtverkrijgende geven hiervan terstond schriftelijk kennis aan de
stichting.

9. Reglementen
9.1 Een gewijzigd of nieuw repartitiereglement doorgifte is met ingang van de datum van
inwerkingtreding van de wijziging van toepassing op deze overeenkomst. Via
http://strnl.nl/repartitiereglement/ steeds de actuele versies van deze reglementen te
raadplegen.

10. Communicatie
11.1 Iedere communicatie tussen de stichting en aanbieder kan elektronisch geschieden tenzij
anders bepaalt in deze overeenkomst of in de wet.
12. Diversen
12.1 Conversiebepaling
Indien enige bepaling in deze overeenkomst 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.
12.2 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.3 Geschillenregeling
Elk geschil dat voortkomt uit of gerelateerd is aan deze Overeenkomst zal, indien geen minnelijke
schikking via onderhandelingen mogelijk is gedurende een periode van twee weken na een aanbod
daartoe door een der partijen, uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
Beslechting van geschillen tussen partijen over de aanspraak op de door de stichting uit te keren
vergoedingen vindt plaats op de wijze als bepaald in het repartitiereglement doorgifte en
onderhavige overeenkomst.

Aldus overeengekomen te ___________ (plaats) op __________ (datum)

Namens de aanbieder

Namens Stichting Theaterregistraties Nederland

Emile Ripke

Teunis Jochem Minnema

Secretaris

Voorzitter

