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OVEREENKOMST Vervaardiging en Distributie Beelddrag ers 
 
ONDERGETEKENDEN 
 
De rechtspersoonlijkheid bezittende Stichting Stemra , statutair gevestigd te Amstelveen en  
kantoor houdend aan de Siriusdreef 22-28, 2132 WT te Hoofddorp, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer H.G. van der Ree hierna te noemen "Stemra", enerzijds, 
 
en 
 
…………………………………..,  
gevestigd aan …………, . te ……………….., 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  ………………,  
 
hierna te noemen “de Producent", anderzijds, 
  
Overwegende: 
dat Stemra als organisatie in Nederland reproductierechten exploiteert op basis van overeenkomsten 
daartoe gesloten met auteurs, auteursrechthebbenden en aan Stemra gelijksoortige organisaties in 
het buitenland; 
 
dat de Producent voornemens is Beelddragers van bestaande Audiovisuele werken te 
vervaardigen en/of in het verkeer te brengen; 

 
dat op deze Beelddragers werken uit het Stemra repertoire zullen zijn vastgelegd; 
 
dat de Producent in auteursrechtelijke zin werken uit het Stemra repertoire reproduceert en/of in het 
verkeer brengt, waarvoor Producent toestemming van Stemra dient te verkrijgen;  
 
dat Stemra toestemming verleent onder de navolgende voorwaarden welke door de Producent 
worden aanvaard. 
 
 
1. Toestemming 
1.  Stemra verleent, binnen de grenzen van haar rechten en bevoegdheden en onder de hierna 

vermelde voorwaarden, aan de Producent, de niet-exclusieve toestemming om werken uit het 
Stemra repertoire te verveelvoudigen bij de rechtmatige vervaardiging van Beelddragers van 
reeds bestaande Audiovisuele werken en deze Beelddragers rechtmatig in het verkeer te 
brengen, mits dit in het verkeer brengen beperkt blijft tot verspreiding ten behoeve van verkoop 
en/of verhuur binnen Europa, waarbij aangegeven dient te worden dat de op deze Beelddragers 
vastgelegde Audiovisuele werken uitsluitend vertoond mogen worden binnen de huiselijke kring.  

 
2. De Producent verklaart dat de toestemming van rechthebbenden ten aanzien van de eerste 

vastlegging van de Beelddragers is verkregen. 
 
3. De door Stemra verleende toestemming is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De Producent is 

derhalve niet bevoegd aan derden de toestemming te verlenen zoals bedoeld in deze 
overeenkomst. 
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2. Definities 
Stemra repertoire:  het totaal van werken van letterkunde, wetenschap of kunst waarvan Stemra 
krachtens rechtsgeldige overeenkomst het mechanisch reproductierecht voor de vervaardiging en het 
in het verkeer brengen van geluids- en Beelddragers beheert.  
 
Beelddragers:  voorwerpen, bestemd of geschikt om Audiovisuele werken vast te leggen en/of te 
vertonen. 
 
Bericht van Registratie : schriftelijke mededeling van Stemra bevattende alle relevante 
auteursrechtelijke informatie betreffende de door de Producent uitgebrachte Beelddragers. 
 
ARP:   Actual Realized Price, de netto gefactureerde prijs per Beelddrager aan de afnemers. 
 
PPD: Published Price to Dealer, de regelmatig aan de detailhandel gepubliceerde prijs (catalogusprijs)   
(geldt uitsluitend voor Muziek-DVD).  
 
Audiovisueel Werk: werk dat hoofdzakelijk bestaat uit bewegende beeld en/of een opeenvolging 
van beelden, met of zonder geluid, die een bepaald scenario volgen of een bepaalde samenhang 
vertonen, zoals, maar niet uitsluitend, speelfilms, TV series, documentaires en tekenfilms. 
 
Muziek DVD:  Beelddrager, bestemd voor verkoop in reguliere kanalen, waarop concertregistraties, 
cabaretvoorstellingen, en/of compilaties van clips en/of single artist-muziekfilms en /of muziekdrama-
producties zijn opgenomen. 
 
 
3. Bewerkingen, Persoonlijkheidsrechten en Naburige  rechten 
1.  Muziekwerken mogen uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm worden gereproduceerd en 

openbaar gemaakt. Toestemming uit hoofde van deze overeenkomst heeft derhalve geen 
betrekking op verveelvoudigingen in gewijzigde vorm, in die zin dat er een nieuw werk ontstaat.  

 
2.  De Producent zal de morele (of persoonlijkheids)rechten van de auteurs als genoemd in artikel 25 

van de Auteurswet, eerbiedigen.  
 
3.  Deze overeenkomst heeft geen betrekking op rechten uit hoofde van de Wet op de Naburige 

Rechten, zoals de rechten van de uitvoerend kunstenaar(s) en de opnameneigenaar. 
De Producent verklaart dat het muziekgebruik uit hoofde van deze overeenkomst geschiedt met 
instemming van de uitvoerend kunstenaar(s) en opnameneigenaar, indien het om overname en 
ter beschikking stellen van reeds bestaande opnamen gaat. 

 
 
4. Vergoeding 
1. Stemra verleent toestemming aan de Producent tegen een vergoeding volgens het Tarief 

Homevideo-DVD.  Deze vergoeding geldt niet ten aanzien van de vervaardiging en in het 
verkeer brengen van Beelddragers betreffende concertregistraties en/of compilaties van clips 
en/of single artists, cabaretvoorstellingen, (muziek)films en/of muziekdramaproducties. Hiervoor 
geldt een vergoeding volgens het Tarief  ‘Muziek-DVD’. Deze tarieven zijn als bijlage 1   bij deze 
overeenkomst gevoegd. 

 
2.  De door de Producent verschuldigde vergoeding, als hiervoor bedoeld, is opeisbaar op het 

moment dat de Beelddrager het (de) opslagmagazijn(en) van de Producent heeft verlaten en in 
het verkeer is gebracht.  
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3.  Indien de Beelddrager naar het (de) magazijn(en) is teruggezonden en dienovereenkomstig is op-
genomen in de administratie van de Producent, zal Stemra geen aanspraak meer maken op de 
verschuldigde vergoeding, met dien verstande dat het hier gestelde slechts van toepassing is op 
de Beelddragers welke zijn teruggezonden bij gelegenheid van handelingen die per saldo geen 
enkele betaling voor deze Beelddragers in het voordeel van de Producent met zich meebrengen. 
Het hiervoor gestelde geldt onder de voorwaarde dat het aantal teruggezonden Beelddragers 
nooit dat der uitgaande Beelddragers voor diezelfde afrekeningperiode zal mogen overschrijden 
voor eenzelfde Beelddrager die dezelfde rechthebbenden heeft.  

 
4.  De in overeenkomst bedoelde vergoedingen zullen worden verhoogd met de geldende 

omzetbelasting. 
 
 
5. Reserveringen 
De Producent is gerechtigd aan het einde van de afrekeningperiode tijdens welke de Beelddragers 
voor het eerst zijn uitgebracht (halfjaar 1), alsmede aan het einde van de daarop volgende 
afrekenperiode (halfjaar 2), 10 % van de geleverde Beelddragers te reserveren en als zodanig op dat 
moment niet te rapporteren. 
Aan het einde van de afrekeningperiode  daaropvolgend (halfjaar 3) zal de Producent, zo nodig, het 
saldo van 10% vereffenen. Hierbij kunnen de nog niet verwerkte retour genomen Beelddragers in 
mindering worden gebracht. 
Bij de toepassing van deze bepaling kan een overschot van teruggezonden Beelddragers boven de 
uitgegane Beelddragers naar de daaropvolgende afrekenperiode worden getransporteerd. 
 
 
6. Aanmeldingen/ Music Cue-sheet 
1.  De Producent is verplicht op de kortst mogelijke termijn, doch in ieder geval - behoudens 

deugdelijk gerechtvaardigde uitzondering - voor het tijdstip van verspreiding van enige 
Beelddrager, het (de) werk(en), welke hij op de betreffende Beelddrager wenst te ver-
veelvoudigen, aan Stemra door middel van een schriftelijke opgave aan de hand van een 
zogenoemde Music Cue-sheet ,  onder bijvoeging van een omslag van de betreffende 
Beelddrager, aan te melden. Hij dient deze opgave eveneens te verstrekken met betrekking tot 
reeds toegestane verveelvoudigingen op Beelddragers, die hij onder een nieuw catalogusnum-
mer wenst uit te brengen. 

 
2.  De hiervoor bedoelde opgave zal de volgende gegevens bevatten: 

a) Catalogusnummer; 
b) Titel van de Beelddrager, alsmede de originele titel van het op de Beelddrager te reprodu-

ceren Audiovisuele werk, indien deze verschilt; 
c) Producent en land van vervaardiging van het op de Beelddrager te reproduceren 

Audiovisuele werk; 
d) Totale speelduur van het/de op de Beelddrager te reproduceren Audiovisuele werk(en);  
e) Titel en namen van componist, arrangeur, tekstdichter en muziekuitgever van elk op de 

Beelddrager te reproduceren muziek- en/of tekstwerk, gespecificeerd per Audiovisueel werk; 
f) Speelduur van elk op de Beelddrager te reproduceren muziek- en/of tekstwerk, 

gespecificeerd per Audiovisueel werk. 
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3.  Ingeval van Beelddragers waarop werken van Anglo-Amerikaanse Producenten zijn 
gereproduceerd volstaat het indien de Producent de titel en het land van herkomst van het/de 
Audiovisuele werk(en) bij Stemra aanmeldt. In dit verband verschaft de Producent Stemra een 
volledige vrijwaring tegen iedere claim van derden.  
Niettegenstaande het voorgaande zal de Producent op eerste verzoek van Stemra de 
onderliggende bescheiden aan Stemra overleggen welke zouden aantonen dat reeds 
toestemming ter zake de mechanische reproductie en verspreiding van de Beelddrager zou zijn 
verleend.  
In dat kader behoudt Stemra zich het recht voor ten aanzien van de betreffende Beelddrager 
een vergoeding in rekening te brengen.  

 
4.  Stemra zal binnen een periode van drie maanden na de door de Producent verrichte aanmelding,  

vaststellen of en in welke mate de muziek- en/of tekstwerken die voorkomen in de aangemelde  
Beelddragertitels deel uitmaken van het Stemra-repertoire.  

 
5.  Van iedere aangemelde Beelddragertitel zal Stemra de Producent middels een Bericht van 

Registratie mededelen, welke claim Stemra, voor de op deze Beelddragertitel voorkomende 
muziek en/of tekstwerken, hanteert. De volgende claims zijn mogelijk: 

 
a)   Ingeval Stemra aan de hand van de hiervoor bedoelde aanmelding vaststelt dat in de door de  
      Producent aangemelde Beelddragertitel werken voorkomen die tot het Stemra repertoire 
      behoren, zal dit uit het  Stemra claimpercentage blijken. 

 
b) Ingeval Stemra aan de hand van de hiervoor bedoelde aanmelding vaststelt dat  in de door 

de Producent aangemelde Beelddragertitel werken voorkomen die niet tot het Stemra 
repertoire behoren zal dit uit bovengenoemd Bericht van Registratie blijken door middel van 
de aanduiding NS (Non Société). 

 
c) Ingeval er geen gegevens beschikbaar zijn over de werken die voorkomen in de door de 

Producent aangemelde Beelddragertitel zal dit uit bovengenoemd Bericht van Registratie 
blijken door middel van de aanduiding SAI (Statut Actuellement Inconnu). 

 
d) Indien Stemra aan de hand van de hiervoor bedoelde opgave vaststelt dat het werk in haar 

oorspronkelijke vorm auteursrechtvrij is en indien er geen bewerkingen zijn gebruikt die tot 
het door STEMRA vertegenwoordigde repertoire behoren, kan het werk zonder toestemming 
worden gebruikt en zal dit uit bovengenoemd Bericht van Registratie blijken door middel van 
de aanduiding DP (Domaine Public)  

 
6.  Stemra maakt geen aanspraken op werken die op het bericht van Registratie  met NS, SAI of DP 

zijn vermeld. Stemra behoudt zich echter alle rechten voor ten aanzien van de als NS en SAI 
aangeduide  muziek- en/of tekstwerken op Beelddragertitels. Bovendien kan uit de vermeldingen 
NS en SAI op geen enkele wijze een vorm van toestemming van de kant van Stemra worden 
afgeleid. 

 
 
7. Exploitatie opgave 
1.  De Producent zal aan Stemra binnen twee maanden na het einde van elk kalenderhalfjaar een 

schriftelijke opgave verstrekken van de aantallen Beelddragers, met inbegrip van de onder artikel. 
6.3 genoemde Anglo Amerikaanse producties, onder vermelding van de per betrokken 
Beelddrager van toepassing zijnde ARP dan wel PPD, die het (de) opslagmagazijn(en) van de 
Producent hebben verlaten.   
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2.  De afrekeningsperioden bedragen zes maanden (kalenderhalfjaar). Stemra zal daartoe aan de  

Producent een factuur doen toekomen die opgesteld is op basis van de door de Producent ver-
strekte opgaven zoals omschreven in lid 1 van dit artikel alsmede in artikel 6 van deze 
overeenkomst. Op de verschuldigde vergoeding zullen reeds betaalde voorschotten in mindering 
worden gebracht. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum door de Producent te 
worden voldaan. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling zal Producent zonder 
voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn en derhalve onder meer de wettelijke rente 
verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum.  

 
3. Indien de Producent niet of niet tijdig aan de verplichtingen als genoemd in artikel 6 en artikel 7  

voldoet, is Stemra bevoegd, naast overige haar ten dienste staande rechtsmiddelen, op basis van 
de bij haar bekende gegevens een schatting te maken van de over de afrekeningperiode 
verschuldigde vergoeding en dit bedrag alsdan aan Producent te factureren.   

 
 
8. Verschaffen gegevens algemeen 
1. De gegevens als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst zullen door de Producent op digitale 

wijze worden aangeleverd volgens bijlage 2 behorende bij deze overeenkomst. 
 
2. Stemra behoudt zich het recht voor om op enig moment de digitale aanlevering van de gegevens, 

zoals bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst (Music Cue Sheets), verplicht te stellen, 
volgens een toe te voegen annex bij deze overeenkomst. Stemra zal deze wijziging tenminste 
drie maanden voor aanvang schriftelijk aan Producent communiceren. 

 
3. Indien Stemra aanvullende medewerking van de Producent nodig heeft in verband met de 

vaststelling van gegevens, op grond waarvan de verdeling van de voor uitkering aan 
rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, dan zal Producent aan Stemra op eerste verzoek 
terstond medewerking verlenen.  

 
4. De Producent zal alle overige gegevens die Stemra in het kader van deze overeenkomst nodig 

heeft op het eerste schriftelijke verzoek van Stemra verstrekken.  
 
5.  Voor het geval Stemra door onvolledigheid of onnauwkeurigheid in enige opgave van de 

Producent als in dit artikel bedoeld, niet of te weinig kan uitkeren aan enige rechthebbende, dan 
kan Stemra de hieruit voortvloeiende kosten en schade verhalen op Producent (de zgn. 
navordering). Stemra kan navorderingen indienen bij Producent tot maximaal 3 jaar na het einde 
van het kalenderjaar waarop de vordering (mede) betrekking heeft, zelfs indien inmiddels hiervoor 
een factuur zoals vermeld in artikel 7 werd opgemaakt. 
 

 
9. Voorschotten en verrekening 
1.  De Producent is verplicht voor de 10e van iedere maand een vooruitbetaling te doen ten bedrage  

van 1/6 deel van het totaal van de vergoedingen die voldaan zijn in dezelfde afrekeningperiode  
van het voorafgaande jaar.  
Producent verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stemra om het verschuldigde 
bedrag ten aanzien van voornoemde vooruitbetaling, af te schrijven van de bank- of girorekening 
van de Producent. 
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2.  Stemra is gerechtigd alle gelden die zij aan de Producent uit hoofde van deze  

overeenkomst al dan niet opeisbaar verschuldigd is te verrekenen met alle gelden die de  
Producent uit hoofde van deze overeenkomst aan Stemra al dan niet opeisbaar  
verschuldigd is ingeval: 
 - de Producent de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt; 
- de Producent in staat van faillissement wordt verklaard; 
- de Producent surseance van betaling aanvraagt. 

 
 
10. Waarborgsom/bankgarantie 
1.  De Producent dient aan Stemra bij wijze van blijvende garantie voor het voldoen van door hem  

ingevolge deze overeenkomst verschuldigde betalingen en voor de naleving van alle  
door Stemra bij deze overeenkomst gestelde voorwaarden zekerheid te stellen door, naar eigen 
keuze: een permanente waarborgsom te storten dan wel een bankgarantie te stellen van een 
erkende bankinstelling. 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 
Producent aan Stemra verschuldigd is. 

 
2.  De hoogte van het bedrag van de waarborgsom en/of bankgarantie wordt door Stemra  

vastgesteld en zal tenminste gelijk zijn aan het te schatten bedrag van de verschuldigde ver- 
goedingen over een exploitatieperiode van drie maanden, met een minimum van € 2500,-. 
Ingeval het bedrag van de waarborgsom of bankgarantie op enig moment onvoldoende is, is de 
Producent verplicht deze, binnen veertien dagen na ontvangst van een aanzegging door Stemra, 
tot de vereiste hoogte aan te vullen.   
Een waarborgsom kan, indien wenselijk, door een onherroepelijke bankgarantie van een erkende 
bankinstelling worden vervangen. 
Stemra zal over het bedrag van de volgens lid 1 gestorte waarborgsom aan de Producent geen 
rente vergoeden.  

 
3.  Verrekening en/of terugbetaling van een waarborgsom of bankgarantie respectievelijk het restant 

daarvan zal plaatsvinden nadat deze overeenkomst zal zijn beëindigd en genoegzaam 
afgewikkeld. 

 
4.  Blijft de Producent in gebreke om op één van bovengenoemde wijzen zekerheid te stellen dan 

kan Stemra, onverminderd alle andere tot haar beschikking staande rechten, de toestemming als 
bedoeld in artikel 1 opschorten of opzeggen. 
 
 

11. Verplichte vermeldingen 
Met betrekking tot iedere ingevolge deze overeenkomst in het verkeer te brengen Beelddrager, 
waarop Stemra repertoire is vastgelegd, dient de Producent op het etiket, ofwel in geval van gebrek 
aan ruimte, op de omslag of de verpakking, de navolgende vermeldingen te plaatsen:  

 
Het facsimile "STEMRA" met een omvang van tenminste 12 mm bij 5 mm. 
 
In de taal van het land van vervaardiging of van verkoop: 
"Alle rechten van de Producent en van de eigenaar van de opgenomen werken 
voorbehouden. Behoudens toestemming zijn kopiëren, verhuur, uitlenen en openbare 
uitvoering en/of uitzending verboden". 

 
Titel van de Beelddrager, Catalogusnummer en Merk (Label) 
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Onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen zal de eventuele technische of praktische 
onuitvoerbaarheid van deze vermeldingen worden beoordeeld naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. 
 
 
12. Controle 
1.  De Producent verbindt zich met betrekking tot de onderhavige overeenkomst een deugdelijke 

administratie bij te houden. 
 
2.  Stemra heeft het recht 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 Producent verricht  met betrekking tot deze 
overeenkomst .  
De Producent verplicht zich volledige medewerking te verlenen aan de controle door Stemra. 
Daartoe zal de Producent controleurs van Stemra toegang verlenen tot zijn kantoren, magazijnen, 
opname-, fabricage-  en/of enige andere ruimten alsmede op verzoek van controleurs hen tijdig 
alle gewenste informatie en gegevens verschaffen. 

 
3.   Indien controle leidt tot een vaststelling van een verschil van tenminste 5% in vergelijking 
      met de door de Producent gedurende de gecontroleerde periode verkochte aantallen 
      Beelddragers, worden de gemaakte controlekosten ten laste van de Producent gebracht, op 
      voorwaarde dat het vastgestelde verschil voortkomt uit een nalatigheid van laatstgenoemde. 
 
4.  De met controle belaste functionarissen mogen noch direct noch indirect belang hebben bij de  

Beelddragerindustrie  en/of -handel. Zowel Stemra als de met controle belaste functionarissen  
zullen geen enkele inlichting omtrent het bedrijf waarvan zij tijdens de werkzaamheden ter  
uitvoering van deze overeenkomst kennis hebben gekregen doorgeven aan derden,  
onder voorbehoud van inlichtingen die Stemra dient te verstrekken op grond van wettelijke  
voorschriften. Stemra zal op verzoek de Producent mededeling doen van de namen van de con- 
troleurs en/of registeraccountants, die zij zal belasten met de controle zoals hiervoor bedoeld. 
Afgezien van het bepaalde in dit artikel kan Stemra met de Producent overeenkomen dat Stemra 
bij haar controlewerkzaamheden gebruik zal kunnen maken van de verklaringen van de bij de 
Producent fungerende registeraccountant of daarmee gelijkgestelde persoon of instantie. 

 
5.  Op verzoek van Stemra zal de Producent aan Stemra kosteloos een bewijsexemplaar 

verschaffen van elke Beelddrager waarop Stemra-repertoire is verveelvoudigd, evenals van de 
verpakking. Deze Beelddrager, alsmede de verpakking, behoeft niet te worden geretourneerd.  

 
 
13. Ontbinding en duur van de overeenkomst   
1.  Deze overeenkomst treedt in werking op ……….. 201 en eindigt op 31 december 201.. Na afloop 

van deze termijn zal de overeenkomst stilzwijgend met telkens één jaar worden verlengd, 
behoudens  opzegging per aangetekend schrijven door één der partijen, met inachtneming van 
een opzegtermijn van drie maanden.  

2.  Partijen zijn gerechtigd door opzegging, bij aangetekend schrijven, deze overeenkomst met         
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds te beëindigen indien de    
andere partij: 
• haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt; 
• in staat van faillissement wordt verklaard; 
• surseance van betaling aanvraagt; 
• haar activiteiten beëindigt. 
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3.  In alle gevallen van beëindiging van de overeenkomst zal Producent het gebruik van de tot het 
repertoire van Stemra behorende werken stopzetten vanaf het moment van de beëindiging van 
de overeenkomst.  

 
4.  Onverminderd andere rechtsmiddelen die Stemra ten dienste staan, kan Stemra bij gebreke van 

nakoming door Producent van (een deel van de) verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst, zoals, maar niet uitsluitend, volledige betaling binnen de in artikel 9.1 en artikel 7.2 
bedoelde termijn, de toestemming uit hoofde van deze overeenkomst met onmiddellijke ingang 
opschorten zolang Producent in verzuim is.  

 
5.  Alle kosten die naar het oordeel van Stemra noodzakelijk zijn ter incassering van haar 

vorderingen op de andere partij, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke 
invordering van het verschuldigde bedrag, komen ten laste van Producent. De buitengerechtelijke 
kosten (zoals inspectie- en aanmaningskosten), de kosten die door derden in rekening worden 
gebracht daaronder begrepen, worden gesteld op 20 % (twintig procent) van de te incasseren 
bedragen, exclusief BTW. 

 
14. Toepasselijk Recht 
1.  Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze 

overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
15. Overige bepalingen  
1.  Aan deze overeenkomst kunnen door partijen na beëindiging van de overeenkomst geen rechten 

voor de toekomst worden ontleend, noch wat betreft de hoogte van de vergoeding, noch wat 
betreft de auteursrechtelijk relevante handelingen die in het geding zijn. 

 
2.  Indien de Producent in gebreke blijft de in deze overeenkomst omschreven gegevens tijdig aan 

Stemra te verschaffen, kan Stemra, onverminderd andere rechtsmiddelen die haar ten dienste 
staan en naast  recht op schadevergoeding, aanspraak maken op een direct opeisbare door de 
Producent aan Stemra te betalen boete van € 100,- (zegge: honderd euro), te vermeerderen met 
de geldende BTW, per dag dat de Producent in gebreke blijft de benodigde gegevens aan de 
Stemra te verstrekken. 

3.  Voor de uitvoering van deze overeenkomst, gelden de adressen van partijen als genoemd op 
pagina 1 van deze overeenkomst. 
Partijen zullen elkander onmiddellijk informeren over enige wijziging van het adres gedurende de 
uitvoering van deze overeenkomst. 
Alle kennisgevingen zullen schriftelijk geschieden. 

4. Iedere publicatie in de media, publieke mededeling ofbekendmaking met betrekking tot deze 
      overeenkomst of gedeelten daarvan, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
      wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, tenzij wet- of 
      regelgeving daartoe verplicht. 
 
 
Hoofddorp,   …………..,  
 
Stichting Stemra        (naam Producent) 
 
 
H.G. van der Ree  (naam rechtsgeldige vertegenwoordiger) 
   
 
 
 


