Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER
Ondergetekenden
Firmanaam:
Straat:
Plaats:
Vertegenwoordigd door:
hierna te noemen de Intermediair, enerzijds,
en
de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te
Hoofddorp,
Vertegenwoordigd door: H. van der Ree
hierna te noemen STEMRA, anderzijds

zijn deze overeenkomst aangegaan in verband met de vervaardiging van geluidsdragers waarop
werken behorende tot het STEMRA-repertoire worden vastgelegd en
ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

1.1

STEMRA-repertoire: het totaal van werken van letterkunde, wetenschap of kunst waarvan
STEMRA krachtens enigerlei overeenkomst het mechanisch reproductierecht voor de
vervaardiging en het in het verkeer brengen van beeld- en geluidsdragers beheert.

1.2

Productie in Eigen Beheer: geluidsdrager te vervaardigen op basis van de procedure
Productie in Eigen Beheer van STEMRA.

1.3

Opdrachtgever: derde die een Productie in Eigen Beheer wenst te (doen) vervaardigen.

1.4

Intermediair: (rechts)persoon dat er zijn bedrijf van maakt te bemiddelen ten behoeve van
opdrachtgevers zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze overeenkomst dan wel een perserij
die geluidsdragers vervaardigt in opdracht en ten behoeve van opdrachtgevers zoals
bedoeld in artikel 1 lid 3 van deze overeenkomst en die hiertoe reeds een fabricagecontract
met STEMRA heeft gesloten.

Artikel 2

Onderwerp

2.1

De STEMRA verleent via de Intermediair, onder de voorwaarden en binnen de grenzen door
dit contract gesteld, de Opdrachtgever toestemming tot vervaardiging van geluidsdragers,
waarop muziekwerken behorende tot het STEMRA-repertoire worden vastgelegd.

2.2

De toestemming van STEMRA wordt verleend voor het gebruik van het repertoire in zijn
oorspronkelijke vorm en samenstelling van muziek en tekst. Wijzigingen, toevoegingen en/of
fragmentarisch gebruik van de tekst en/of de muziek zijn zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de betrokken rechthebbenden niet toegestaan.

Artikel 3

Aanmelding en bewijs van toestemming

3.1

De Intermediair verplicht zich om geruime tijd voor de vervaardiging van een Productie in
Eigen Beheer een volledig ingevuld en ondertekend formulier Aanvraag voor Toestemming
Productie in Eigen Beheer in het bezit van STEMRA te stellen. Door middel van
ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Intermediair volledig bekend te zijn met
de inhoud van en alle voorwaarden behorende bij dit aanvraagformulier.

3.2

Het formulier als bedoeld bij het voorgaande lid dient op naam van de Opdrachtgever te zijn
opgesteld en door de Opdrachtgever te zijn ondertekend.

3.3

STEMRA zal de Intermediair binnen 10 dagen na ontvangst van het in artikel 3 lid 1
bedoelde aanvraagformulier bevestigen of en zo ja voor welk repertoire STEMRA
toestemming verleent door middel van toezending van een bewijs van toestemming. Dit
bewijs van toestemming bestaat uit een claimprint. In de bijlage bij deze overeenkomst zijn
een voorbeeld van een claimprint, een toelichting op de gebruikte termen en enkele
aanvullende voorwaarden opgenomen, welke bijlage integraal deel uitmaakt van deze
overeenkomst. In voorkomende gevallen kan de Intermediair aan STEMRA verzoeken een
bepaalde aanvraag met voorrang te behandelen.

3.4

De Intermediair verplicht zich niet eerder tot vervaardiging van enige Productie in Eigen
Beheer over te gaan, of opdracht tot vervaardiging van enige Productie in Eigen Beheer te
geven, dan na ontvangst van het in het voorgaande lid genoemde bewijs van toestemming.

3.5

Het bewijs van toestemming wordt overgedragen aan de Opdrachtgever bij levering van
de geluidsdragers.

Artikel 4

Opgave vervaardigde geluidsdragers

4.1

De Intermediair verplicht zich om STEMRA binnen één maand na afloop van elk kalender
halfjaar een overzicht van de in die periode vervaardigde geluidsdragers te verstrekken
overeenkomstig het door STEMRA voorgeschreven model.

4.2

Van iedere vervaardigde Productie in Eigen Beheer dient de Intermediair een
bewijsexemplaar aan STEMRA toe te zenden. Dit exemplaar behoeft door STEMRA niet te
worden geretourneerd.
Indien blijkt dat de vastgelegde werken niet overeenstemmen met de door de Intermediair
aan STEMRA verstrekte opgave van gegevens als vermeld bij artikel 3 lid 1, dan wordt de
eventueel door STEMRA verleende toestemming als niet gegeven beschouwd.

Artikel 5

Financiële verplichtingen van de Intermediair

5.1

Voor de toestemming verleend bij deze overeenkomst is de Intermediair aan STEMRA per
vervaardigde geluidsdrager verschuldigd de vergoeding welke van toepassing is volgens de
geldende voorwaarden en tarieven voor Productie in Eigen Beheer. Door middel van
ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Intermediair kennis te hebben genomen
van deze voorwaarden en tarieven. STEMRA heeft het recht de tarieven zoals hiervoor
bedoeld jaarlijks met ingang van 1 januari aan te passen aan eventuele veranderingen van
het prijspeil, overeenkomstig de formule zoals vermeld in het tarieven overzicht Productie in
Eigen Beheer.

5.2

De afrekeningsperioden bedragen zes maanden (kalenderhalfjaar).

5.3

De Intermediair dient voor de 10e van elke maand een vooruitbetaling te verrichten gelijk
aan een zesde deel van de geschatte totaal verschuldigde vergoeding per
afrekeningsperiode. Het bedrag van deze maandelijkse aanbetalingen wordt door STEMRA
vastgesteld. STEMRA behoudt zich het recht voor de hoogte van de maandelijkse
aanbetalingen tussentijds te wijzigen indien de gedurende het lopende kalenderhalfjaar
ontvangen gegevens als bedoeld bij artikel 3 lid 1 dan wel andere informatie met betrekking
tot de vervaardiging van geluidsdragers hiertoe aanleiding geven.

5.4

Voor iedere afrekeningsperiode zal de Intermediair van STEMRA een afrekeningsfactuur
ontvangen, welke factuur wordt opgesteld op basis van het overzicht als bedoeld bij artikel 4
lid 1. Deze afrekeningsfactuur dient binnen een termijn van 30 dagen te worden voldaan,
doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van enige afrekeningsperiode.

Artikel 6

Navorderingen

De periode waarop navorderingen betrekking kunnen hebben wordt beperkt tot één jaar voor het
begin van de afrekeningsperiode gedurende welke bedoelde navorderingen worden ingediend.
Ingevolge de voorwaarden behorende bij Productie in Eigen Beheer is STEMRA te allen tijde
gerechtigd navorderingen bij de Opdrachtgever in te dienen.
Indien de Intermediair kan aantonen dat navorderingen bij de Opdrachtgever oninbaar zijn, is
STEMRA bereid om hiervoor met de Intermediair van geval tot geval een regeling te treffen.

Artikel 7

Bankgarantie

7.1

De Intermediair stelt bij wijze van blijvende garantie voor de nakoming van al zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst een bankgarantie volgens een door
STEMRA voorgeschreven model van een erkende Nederlandse bankinstelling. De hoogte
van het bedrag van de bankgarantie wordt door STEMRA bij aanvang van deze
overeenkomst vastgesteld en zal minimaal ε 4.500,00 bedragen. 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 de mening van STEMRA door de Intermediair aan
STEMRA uit hoofde van deze overeenkomst is verschuldigd.

7.2

Indien STEMRA genoodzaakt is de bankgarantie aan te spreken, draagt de Intermediair er
zorg voor dat de bankgarantie met onmiddellijke ingang weer wordt verhoogd tot het in het
vorige lid genoemde bedrag.

7.3

STEMRA kan de Intermediair verplichten de bankgarantie tussentijds te verhogen tot een
door STEMRA vast te stellen bedrag indien zulks naar mening van STEMRA noodzakelijk
is.

Artikel 8

Compensatie Intermediair

8.1

Ter compensatie van de kosten verbonden aan de door de Intermediair verrichte
werkzaamheden, zal STEMRA per afgerekend record, dat wil zeggen per Productie in Eigen
Beheer voorkomende in een halfjaarlijkse afrekening, een vergoeding betalen van ε 9,00 in
verband waarmee STEMRA de Intermediair een afzonderlijke creditfactuur zal doen
toekomen.

8.2

Het bij het vorige lid genoemde bedrag kan door partijen worden herzien op voorstel van de
meest gerede partij.

Artikel 9

Verplichte vermeldingen

Op het etiket van iedere op basis van deze overeenkomst te vervaardigen geluidsdrager dient te
worden vermeld:
a.
het facsimile van STEMRA;
b.
de originele titels van de werken, alsmede de volledige en exacte namen van componisten,
tekstdichter(s), bewerker(s), uitvoerende kunstenaars;
c.
het opschrift : Alle rechten van de fonogrammenproducent en van de eigenaar van de
opgenomen werken zijn gereserveerd. Vermenigvuldiging, verhuur, uitlening en openbare
uitvoering van deze geluidsdrager zijn verboden.≅.

Artikel 10

Elektronische aanlevering van gegevens

10.1

STEMRA behoudt zich het recht voor om op enig moment de elektronische aanlevering van
de gegevens, zoals bedoeld bij de artikelen 3 lid 1 en 4 lid 1 van deze overeenkomst,
verplicht te stellen volgens een toe te voegen annex bij deze overeenkomst.

10.2

Ingeval de Intermediair niet in staat is de gegevens op de door STEMRA voorgeschreven
datum elektronisch aan te leveren, behoudt STEMRA zich het recht voor de vergoeding als
bedoeld bij artikel 8 lid 1 te verlagen.

Artikel 11

Administratie en controle

11.1

De Intermediair zal een deugdelijke administratie voeren, waaruit een volledig en juist
overzicht blijkt van de via zijn bemiddeling vervaardigde geluidsdragers.

11.2

De Intermediair zal controleurs van STEMRA te allen tijde toegang verlenen tot zijn
kantoren, magazijnen, opname-, fabricage- of enige andere ruimten of die van zijn coexploitanten of vennoten. Ook zal de Intermediair controleurs van STEMRA inzage toestaan
van zijn administratie en correspondentie.

11.3

De Intermediair staat ervoor in dat STEMRA eenzelfde recht van controle zal hebben bij alle
derden die op welke wijze dan ook ten behoeve van Intermediair deelnemen in de
bemiddeling dan wel betrokken zijn bij de vervaardiging van geluidsdragers.

11.4

STEMRA verplicht zich tot absolute geheimhouding tegenover derden van alle gegevens en
feiten, die haar ter kennis komen bij de uitoefening van de controle. Bij onderlinge
overeenstemming kan de controle uitgeoefend worden door een register-accountant.

Artikel 12

Incassokosten

12.1

Alle kosten die naar het oordeel van STEMRA noodzakelijk zijn ter incassering van haar
vorderingen op de Intermediair, daarbij inbegrepen de kosten van de gerechtelijke en
buitengerechtelijke invordering van de verschuldigde vergoedingen vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf de vervaldag van de factuur, komen ten laste van de Intermediair.

12.2

De buitengerechtelijke kosten zoals inspectie- en aanmaningskosten alsmede dergelijke
kosten die door derden aan STEMRA in rekening worden gebracht, worden gesteld op 15%
van het te incasseren bedrag met een minimum van ε 68,00.

Artikel 13

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode ingaande op ...................... en eindigend op
........................ en zal telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van één jaar, behoudens
schriftelijke opzegging per aangetekende post door de ene partij aan de andere partij gedaan uiterlijk
drie maanden voor het einde van enige contract periode.

Artikel 14

Tussentijdse beëindiging

14.1

Partijen zijn gerechtigd door opzegging, bij aangetekend schrijven, deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te beëindigen indien de
andere partij:
- na ingebrekestelling haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet
behoorlijk nakomt;
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- surséance van betaling aanvraagt.

14.2

De Intermediair verplicht zich STEMRA onverwijld in kennis te stellen van enige wijziging in
de beheersstructuur van het bedrijf van de Intermediair. STEMRA heeft het recht deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden indien de zeggenschap binnen het bedrijf van de Intermediair zich wijzigt.

Artikel 15

Overige bepalingen

15.1

Het is de Intermediair niet toegestaan de rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst
over te dragen aan derden dan wel derden toestemming te verlenen deze rechten uit te
oefenen.

15.2

De kopjes in deze overeenkomst dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid.
Partijen zullen er geen juridische gevolgen aan verbinden.

15.3

Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig ingeval deze
schriftelijk worden overeengekomen en door beide partijen rechtsgeldig ondertekend.

15.4

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen op .....................

___________________
STEMRA
H. van der Ree

Bijlage: CLAIMPRINT

te ....................../ Hoofddorp

________________________
Intermediair
(naam)

