	
  

Contract H: Standaard modelovereenkomst distributeurs buitenlandse zender (niet breed verspreid) pakket,
versie februari 2014

MODEL OVEREENKOMST
De ondergetekenden:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING BUMA, statutair gevestigd
te Amstelveen en kantoorhoudende aan de Siriusdreef 22 – 28 te 2132 WT Hoofddorp,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.G. van der Ree, hierna te noemen
‘Buma, enerzijds,
_____________________________________ statutair gevestigd te
_____________________________ en kantoorhoudende aan
_____________________________ te ____________________________ hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________________________________ hierna te
noemen ‘de EXPLOITANT’, anderzijds,
Buma en de EXPLOITANT hierna ieder individueel tevens aan te duiden als ‘Partij’ en
allen gezamenlijk als ‘Partijen’,
nemen het volgende in overweging:
1.

Buma heeft als enige organisatie in Nederland toestemming verkregen, als bedoeld
in artikel 30a Auteurswet, van de Minister van Justitie tot het als bedrijf zonder
winstoogmerk bemiddelen inzake muziekauteursrecht. Onder bemiddelen inzake
het muziek-auteursrecht wordt verstaan het sluiten of ten uitvoerleggen van
overeenkomsten betreffende de uitvoering in het openbaar van muziekwerken;

2.

de EXPLOITANT een of meerdere premium audiovisuele mediadienst(en), zoals
hieronder nader omschreven en waarin muziekwerken zijn opgenomen, aan zijn
abonnees ter beschikking stelt door middel van het (de) door de EXPLOITANT
geëxploiteerde omroepnetwerk(en);

3.

de EXPLOITANT in auteursrechtelijke zin muziekwerken zoals opgenomen in de
bovengenoemde audiovisuele mediadienst(en) uit het Buma-repertoire openbaar
maakt;

4.

ten behoeve van het openbaar maken en de terbeschikkingstelling van
muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire is voorafgaande toestemming
van Buma vereist. De EXPLOITANT wenst deze toestemming van Buma te krijgen;

5.

Buma is bereid de hierboven genoemde toestemming aan de EXPLOITANT te
verlenen, een en ander onder de voorwaarden en condities zoals in deze
overeenkomst (hierna: ‘Overeenkomst’) zijn vastgelegd;

6.

de met deze Overeenkomst gegeven toestemming heeft uitdrukkelijk geen
betrekking op uitvoeringen in het openbaar in kantines en werkruimtes, cafés,
restaurants, hotels en andere openbare gelegenheden van de door de
EXPLOITANT uitgezonden programma's en de daarin opgenomen werken;

7.

de EXPLOITANT verklaart dat zij het totaal der netto-inkomsten zoals gedefinieerd
in artikel 1 onder 7 van deze Overeenkomst genere(e)r(t)(en) en ter zake de
relevante overeenkomsten voor inkomsten afsluit met zijn abonnees.
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
1.

Abonnee: de in Nederland woonachtige of gevestigde particuliere of zakelijke
gebruiker van een aansluiting die met de EXPLOITANT een
(abonnee)overeenkomst heeft gesloten teneinde het Programma te ontvangen;

2.

Programma: de premium audiovisuele mediadienst onder de naam
“____________________”, welke muziekwerken, of delen van muziekwerken
behorende tot het Buma-repertoire bevat._________________ bestaat uit de
navolgende diensten/kanalen:
______________________________________________________.

3.

Muziekwerken:(i) muziekwerken met of zonder woorden; (ii) dramatisch-muzikale,
choreografische werken en pantomimes. Buma beschikt niet over de
vertoningsrechten van de onder (ii) genoemde categorieën werken en verstrekt ter
zake geen licenties;

4.

Buma-repertoire: alle muziekwerken ten aanzien waarvan de makers of hun
rechtverkrijgenden de exploitatie en handhaving van het muziekauteursrecht
rechtstreeks of door middel van derden aan Buma hebben toevertrouwd of nog
zullen toevertrouwen;

5.

Muziekuitvoeringsrecht: de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag of
wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de auteur of diens
rechtverkrijgenden met betrekking tot iedere openbaarmaking - met uitzondering
van het verveelvoudigen of het verspreiden van verveelvoudigingen - van
Muziekwerken;

6.

Standaard listprijs: de door de EXPLOITANT gehanteerde prijs voor een
abonnement op het Programma, na aftrek van BTW. Voor het bepalen van de
standaard listprijs zullen tijdelijke kortingsaanbiedingen aan potentiële en
bestaande Abonnees buiten beschouwing worden gelaten;

7.

Totaal der Netto-inkomsten: het totaal der Standaard listprijs inkomsten,
verminderd met maximaal 25% hiervan ter zake van de gemaakte Verkoopkosten;

8.

Verkoopkosten: de door de EXPLOITANT daadwerkelijk gemaakte directe kosten
ter acquisitie van het totaal der Standaard listprijs inkomsten (waaronder, maar niet
uitsluitend eigen verkoopkosten ter acquisitie van Abonnees op het Programma);
Indien het daadwerkelijk percentage gemaakte Verkoopkosten minder dan 25% van
het Totaal der Netto-inkomsten bedraagt, zal dit feitelijk daadwerkelijk gemaakte
percentage Verkoopkosten op het totaal der Standaard listprijs inkomsten door de
EXPLOITANT in mindering worden gebracht;

9.

Niet Breed Verspreid pakket: hieronder vallen de volgende vormen van
gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte doorgifte :
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a) Televisieprogramma's die door derden via het Omroepnetwerk openbaar
gemaakt worden, waarbij er een directe klantrelatie is tussen deze derde en
abonnee(s) van de aanbieder van het Omroepnetwerk (abonnee televisie);
b) Televisieprogramma's die 'on demand' en/of als ‘premium zender’ beschikbaar
worden gesteld;
c) Televisieprogramma's die zijn opgenomen in pakketten (zoals “Premium” of
“keuze” pakketten)” die:
(i) aanbieders van Omroepnetwerken aanbieden in aanvulling op een
standaardpakket; én
(ii) waarvoor aanbieders van Omroepnetwerken een aparte, specifieke
abonnementsprijs in rekening brengen aan hun abonnees; én
(iii) waarin, in beginsel, niet meer dan 10 televisieprogramma's zijn opgenomen die:
(iv) een zekere verwantschap met elkaar hebben (taal, herkomst etc.); én
(v) bestemd zijn voor een specifieke doelgroep; én
(vi) in beginsel, niet meer dan 15% van het totaal aantal abonnees in het
verzorgingsgebied van een aanbieder van een Omroepnetwerk bereiken.
10.

Omroepnetwerk: openbaar elektronisch communicatienetwerk (als bedoeld in
artikel 1.1 onderdeel h. van de Telecommunicatiewet) dat wordt gebruikt om
Programma’s te verspreiden via welke distributie-techniek dan ook.

Artikel 2 – Muziekuitvoeringsrecht
1.

Onder de voorwaarden en beperkingen zoals in deze Overeenkomst gesteld,
verleent Buma voor de duur van deze Overeenkomst aan de EXPLOITANT nietexclusieve, toestemming voor de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte doorgifte
van het Buma-repertoire in het Programma via een (of meerdere) Niet Breed
verspreid(e) pakket(ten) van zijn Omroepnetwerk aan zijn Abonnees
(_____________________________), welke toestemming door de EXPLOITANT
hierbij wordt aanvaard.

2.

De ingevolge lid 1 van dit artikel verleende toestemming is expliciet niet van kracht
en ziet niet op enige openbaarmaking en/of verveelvoudiging door Abonnees van
het Buma-repertoire in het Programma, zoals door Abonnees ontvangen. De
EXPLOITANT zal op geen enkele wijze actief meewerken aan onrechtmatige
openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen door Abonnees.

3.

Voor wat betreft de omvang van het Buma-repertoire zijn de administratieve
gegevens waarover Buma beschikt jegens de EXPLOITANT bindend, behoudens
het recht van de EXPLOITANT om tegenbewijs te leveren.

4.

Buma behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend op
behoorlijk gemotiveerde gronden de in lid 1 van dit artikel genoemde toestemming
met betrekking tot het Programma en/of (een of meerdere) onderdelen daarvan in
te trekken, voor zover dat noodzakelijk is ter vermijding van ernstige aantasting van
de belangen van Buma en/of individuele rechthebbenden. Buma zal dit nooit op
onredelijke gronden doen en zal altijd eerst in overleg treden met EXPLOITANT om
te trachten een oplossing te vinden die voor beide Partijen toereikend is.
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Artikel 3 – Persoonlijkheidsrechten en Buma
De op grond van deze Overeenkomst verleende toestemming is uitsluitend verleend voor
openbaarmakingen waarbij de Muziekwerken ten gehore worden gebracht met
inachtneming van het bepaalde in artikel 25 Auteurswet.
Indien een Muziekwerk dat de EXPLOITANT ten gehore wenst te brengen een
ongeautoriseerde bewerking is, of plagiaat behelst in muziek en/of tekst, of door middel
van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers
ten gehore wordt gebracht, zal de EXPLOITANT op eerste verzoek van Buma ter zake, de
openbaarmaking van een dergelijk Muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden,
mits Buma het verzoek daartoe tijdig en gemotiveerd doet en het achterwege laten van de
openbaarmaking van het Muziekwerk technisch te realiseren is. Deze bepaling laat enige
andere rechten en/of vorderingen van auteurs en/of hun rechtverkrijgenden op grond van
en/of voorvloeiend uit artikel 25 Auteurswet geheel onverlet.
Artikel 4 – Vrijwaring
Buma vrijwaart de EXPLOITANT ten aanzien van alle Muziekuitvoeringsrechten die hierbij
door Buma onder de voorwaarden en beperkingen zoals in deze Overeenkomst gesteld
aan de EXPLOITANT in licentie worden gegeven. Indien EXPLOITANT wordt
aangesproken door derden aangaande mogelijke Muziekuitvoeringsrechten is Buma
hiervoor aansprakelijk jegens EXPLOI-TANT en zal Buma een dergelijke aanspraak in
behandeling nemen en EXPLOITANT betrekken in de afwikkeling van een mogelijk geschil.
Artikel 5 – Vergoeding
1.

Uit hoofde van de toestemming zoals door Buma in artikel 2 van deze
Overeenkomst is verleend, is de EXPLOITANT aan Buma per afrekeningsperiode
een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op een percentage
van het Totaal der Netto-inkomsten en afhankelijk van het percentage gemiddeld
muziekgebruik van het Programma, met hantering van bepaalde
minimumvergoeding per Abonnee.

2.

Het volledige tariefschema van de door de EXPLOITANT verschuldigde vergoeding
is als volgt:
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De vermelde tarieven zijn exclusief de geldende btw.
De in de bovengenoemde tarievenschema genoemde bedragen worden gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en wel voor het eerst op 1 januari
2015, aangepast aan het gewijzigde prijspeil overeenkomstig de hierna volgende formule:
Y=
PX1 x 100 - 100
PX
waarbij Y is de procentuele wijziging van de overeengekomen prijs voor een volgend jaar ten
opzichte van het lopende jaar van deze Overeenkomst, PX1 het prijsindexcijfer per juli van het
lopende jaar en PX het prijsindexcijfer per juli van het voorafgaande jaar. Als prijs index wordt
gehanteerd het door het CBS te publiceren consumentenprijs-indexcijfer, alle huishoudens,
afgeleid 2006 = 100.

3.

Bij aanvang van deze Overeenkomst zullen Partijen in onderling overleg een
voorlopig percentage gemiddeld muziekgebruik van het Programma vaststellen.
Voor de periode van ________________________ tot en met
_________________________komen Partijen overeen ___________________%
vast te stellen als gemiddeld percentage muziekgebruik van het Programma.
Indien en voor zover deze Overeenkomst na ____________________wordt
verlengd, geldt dat indien Buma na _________________ concrete aanleiding heeft
om aan te nemen dat bovengenoemd percentage muziekgebruik van het
Programma niet (langer) volledig juist en/of correct is, Buma bevoegd is om het
percentage muziekgebruik van het Programma, al dan niet in onderling overleg met
de EXPLOITANT, in redelijkheid opnieuw vast stellen, een en ander op basis van
bekende gegevens en/of informatie hieromtrent (waaronder, maar niet uitsluitend
beperkt tot verkregen gegevens via EXPLOITANT, zusterorganisaties, de
betreffende omroep(en), omroepinstellingen met vergelijkbare programma’s en/of
enige relevante derden).

4.

De door de EXPLOITANT verschuldigde vergoeding zal per afrekeningsperiode
door Buma worden gefactureerd. De factuur zal zien op de verstreken
afrekeningsperiode en, bij wijze van voorschot, op de komende c.q. lopende
afrekeningsperiode. De factuur zal in elke eerste maand van een
afrekeningsperiode aan de EXPLOITANT worden verstuurd.

5.

In verband met de vaststelling van de verschuldigde vergoeding, is de
EXPLOITANT verplicht om binnen dertig (30) dagen na afloop van iedere
afrekeningsperiode aan Buma een schriftelijke opgave te verstrekken van het
gegenereerde Totaal der Netto-inkomsten in de voorafgaande afrekeningsperiode.
De EXPLOITANT is tevens verplicht schriftelijke opgave te doen van het totaal
aantal Abonnees (zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze Overeenkomst) en de
door de EXPLOITANT totaal gegenereerde inkomsten uit Standaard listprijzen
(zoals bedoeld in artikel 1 lid 6 van deze Overeenkomst) in de voorafgaande
afrekeningsperiode. Buma zal de EXPLOITANT per kalenderkwartaal na ontvangst
van de hiervoor genoemde gegevens de nadere berekening over dat
kalenderkwartaal zenden in de vorm van een aanvullende voorschotfactuur.

6.

Na afloop van ieder kalenderjaar stelt Buma een eindafrekening ten behoeve van
de EXPLOITANT. Deze eindafrekening bedraagt de feitelijk door de EXPLOITANT
te betalen vergoeding op basis van het percentage gemiddeld muziekgebruik van
het Programma als mede het door de EXPLOITANT gegenereerde Totaal der
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Netto-inkomsten in het betreffende kalenderjaar (zoals bedoeld in artikel 1 lid 7
deze Overeenkomst), rekening houdende met de door de EXPLOITANT betaalde
voorlopige facturen.
7.

Indien de EXPLOITANT niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voornoemde opgaveverplichting (zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel) voldoet, is Buma bevoegd, naast
alle overige haar ten dienste staande rechtsmiddelen, op basis van de bij haar
bekende gegevens een schatting te maken van de over een bepaalde
afrekeningsperiode door de EXPLOITANT verschuldigde vergoeding en dit bedrag
alsdan aan de EXPLOITANT te factureren.

8.

Een afrekeningsperiode bedraagt één (1) kalenderkwartaal, tenzij schriftelijk tussen
Partijen anders is overeengekomen.

9.

De door Buma te zenden aan de EXPLOITANT te zenden (voorschot)facturen,
verhoogd met het geldende BTW percentage, dienen door de EXPLOITANT binnen
dertig (30) dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Artikel 6 – Overdracht van rechten
1.

Het is de EXPLOITANT niet toegestaan haar op grond van deze Overeenkomst
toekomende rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan enige derde(n)
af te staan, te licentiëren, te verhuren, in te brengen in een maatschap en/of
rechtspersoon en/of op enige andere wijze over te (doen) dragen, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma, welke toestemming Buma niet
op onredelijke gronden zal onthouden.

2.

Ingeval de EXPLOITANT in strijd met lid 1 van dit artikel handelt, verbeurt zij aan
Buma per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare en niet
voor compensatie in aanmerking komende boete ter hoogte van € 1.000,-- (zegge:
duizend euro), onverminderd enige andere aan Buma toekomende rechten,
waaronder het recht van Buma tot nakoming dan wel ontbinding van deze
Overeenkomst, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst
Deze Overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op
en
eindigt op 31 december 2014. Na deze datum zal de Overeenkomst door Partijen voor
onbepaalde tijd worden verlengd. Alsdan kan deze Overeenkomst tussentijds op elk
moment door elk der Partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging (middels
aangetekende brief met bericht van ontvangst) met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste drie (3) maanden.
Artikel 8 – Verantwoordelijkheid
BUMA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitzending door de EXPLOITANT
van het Programma, de Programma-onderdelen en de Muziekwerken waar het in deze
Overeenkomst om gaat en zij is dientengevolge jegens EXPLOITANT evenmin
verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot gerechtelijke acties van natuurlijke
personen of rechtspersonen die zich in hun eer of goede naam of anderszins voelen
aangetast of die schade hebben geleden ten gevolge van de bovengenoemde uitzending.
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Artikel 9 – Tekortkomingen in de nakoming/ tussentijdse ontbinding
1.

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van enig (deel)bedrag zoals bedoeld
in artikel 5 van deze Overeenkomst, zal de EXPLOITANT van rechtswege en
zonder nadere de wettelijke vertragingsrente over dat bedrag verschuldigd zijn,
ingaande op de vervaldatum van de door de EXPLOITANT geheel of gedeeltelijk
onbetaald gebleven factuur. Buma heeft het recht haar prestaties onder deze
Overeenkomst alsdan tevens op te schorten.

2.

Elk der Partijen kan deze Overeenkomst, zonder inachtneming van enige
opzegtermijn en
onverminderd het recht op opschorting en/of algehele
schadevergoeding, middels aangetekende brief met bericht van ontvangst
tussentijds opzeggen indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling en
het verstrijken van een door de andere Partij gestelde redelijke termijn, zonder dat
het verzuim of de wanprestatie door de wederpartij is hersteld, in gebreke blijft in de
nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst.

3.

Elk der Partijen kan deze Overeenkomst, zonder inachtneming van enige
opzegtermijn en onverminderd enig recht tot opschorting en/of algehele
schadevergoeding, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst tussentijds
opzeggen indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot
surseance van betaling indient, haar crediteuren onderhands een akkoord aanbiedt,
ontbonden wordt, tot boedelafstand overgaat en/of wanneer op haar vermogen
(geheel of gedeeltelijk) beslag gelegd wordt.

4.

Indien zich gedurende deze Overeenkomst gewijzigde omstandigheden voordoen
(waaronder veranderende wet- en/of regelgeving, rechtspraak en/of
organisatorische of juridische wijziging(en) binnen Partijen) die gevolgen hebben
voor de verdere uitvoering van deze Overeenkomst, zullen Partijen elkaar hiervan
per omgaande op de hoogte stellen en treden zij tijdig in onderling goed overleg
met elkaar over mogelijke noodzakelijke wijzigingen in de Overeenkomst. Indien als
gevolg van dergelijke gewijzigde omstandigheden een verdere voortzetting van
deze Overeenkomst door Partijen niet langer redelijkerwijs mogelijk blijkt, zijn
Partijen gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen
(middels aangetekende brief met bericht van ontvangst) met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

Artikel 10 – Ministeriële toestemming
Indien de Ministeriële toestemming, die op grond van artikel 30a Auteurswet aan Buma is
verleend, op enig moment wordt ingetrokken, eindigt deze Overeenkomst voor alle Partijen
van rechtswege en onmiddellijk op het tijdstip waarop die intrekking in werking treedt,
zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid aan de zijde van Buma ontstaat. Dit ontslaat
de EXPLOITANT uiteraard niet van haar verplichting zich ook alsdan van de toestemming
van auteursrechthebbenden te voorzien. Eventueel door de EXPLOITANT vooruitbetaalde
bedragen die betrekking hebben op de periode na de intrekking van de Ministeriële
toestemming, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen negentig (90) dagen door
Buma aan de EXPLOITANT worden gerestitueerd of verrekend.
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Artikel 11 – Geschillenregeling en Nederlands recht
Mochten uit deze Overeenkomst één of meerdere geschillen voortvloeien, dan komen
Partijen reeds hierbij overeen dat ingeval van dergelijke tussen Partijen gerezen geschillen
de competente rechter te Amsterdam exclusief bevoegd zal zijn. Op deze Overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12a – Informatieplicht
De EXPLOITANT verplicht zich op eerste verzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
dertig (30) dagen aan Buma schriftelijk alle nodige administratieve en financiële gegevens
te verschaffen opdat Buma de hoogte van de verschuldigde vergoeding (zoals bedoeld in
artikel 7 van deze Overeenkomst) kan vaststellen en/of bedragen kan reparteren.
Artikel 12b – Controlerecht
1.

De EXPLOITANT houdt gedurende vijf (5) jaar na betaling van de verschuldigde
vergoeding (zoals bedoeld in artikel 5 van deze Overeenkomst) alle originele
documenten dan wel eensluidende afschriften die op deze Overeenkomst
betrekking hebben ter beschikking van Buma.

2.

Binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn kan Buma te allen tijde en in
gezamenlijk overleg bij de EXPLOITANT (bijkomende) controle(s) (doen) uitvoeren
(door haar afdeling Externe Controle of enige door Buma aangewezen derde(n)).
Een dergelijke controle dient uitsluitend om na te gaan of de EXPLOITANT de
bepalingen uit deze Overeenkomst juist en volledig heeft nageleefd. De kosten van
deze controle komen ten laste van Buma, tenzij sprake is van niet-naleving van
deze Overeenkomst door de EXPLOITANT en hierdoor sprake is van een
geconstateerde afwijking van minimaal 10% van de door de EXPLOITANT
daadwerkelijk aan Buma betaalde vergoeding over enig kalenderjaar, een en ander
in het nadeel van Buma (hierna: “tekort”). Ingeval van een tekort, komen de kosten
van de betreffende controle(s) volledig voor rekening van de EXPLOITANT.

3.

Ingeval van een tekort (zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel), is Buma gerechtigd dit
tekort alsnog volledig bij de EXPLOITANT in rekening te brengen. Een en ander
met inachtneming van de (toepasselijke) wettelijke rente voor handelstransacties
vanaf 1 juli van het betreffende kalenderjaar waarover het tekort is geconstateerd.

4.

De EXPLOITANT verleent te allen tijde volledige medewerking aan de uitvoering
van controles zoals in dit artikel vermeld. De EXPLOITANT verstrekt kosteloos alle
gedetailleerde informatie, die redelijkerwijs in het kader van de nakoming van de
Overeenkomst door Buma of enige door Buma aangewezen derde(n) ten behoeve
van de controles wordt verlangd en biedt hen ongehinderd toegang tot de
kantoren/gebouwen van de EXPLOITANT en alle documentatie en gegevens die
vereist zijn een deugdelijke en volledige controle mogelijk te maken.

5.

Buma verplicht zich tot absolute geheimhouding van alle gegevens en feiten, die
haar uit hoofde van de uitoefening van controles zoals in de artikelen 12a en 12b
van deze Overeenkomst genoemd, ter kennis is genomen, behoudens voor zover
Buma op grond van enige wet- of regelgeving of rechterlijk bevel verplicht is of
gedwongen wordt tot het doen van mededelingen hierover.
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Artikel 13 – Slotbepaling
1.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze Overeenkomst inzake toegepaste grondslagen van waardering en
resultaatbepaling, dient aansluiting te worden gezocht naar in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (ex Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en/of International Financial Reporting
Standards (IFRS)).

2.

Indien een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de
geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het
vernietigde of nietige deel geldt alsdan overeengekomen hetgeen op wettelijk
toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden
zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te:
Hoofddorp, d.d. ___________________________________________
namens Vereniging Buma

namens EXPLOITANT

.
H.G. van der Ree
CEO

