
Overeenkomst muziekgebruik 

kabelkrantexploitanten 
CONTRACTNUMMER:  

 

1 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

DE STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd en kantoorhoudende aan 

de Catharina van Renneslaan 20, 1217 CX te Hilversum (KvK nummer: 41194330), hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer M.J. Bos, hierna te noemen ‘SENA’, 

 

en 

 

NNN, gevestigd en kantoor houdende aan de [adres] (KvK nummer: …………..), hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directeur, ……………, hierna te noemen “NNN”, 

 

 

OVERWEGENDE : 

 

- dat NNN een kabelkrantprogramma verzorgt en doet uitzenden, hierna te noemen het 

programma, waarbij gebruik wordt gemaakt van voor commerciële doeleinden uitgebrachte 

fonogrammen als achtergrondmuziek(signaal); 

 

- dat het programma en de commercialisering daarvan, blijkend uit de hieruit voortvloeiende 

reclame-inkomsten, op Nederland zijn gericht; 

 

- dat het programma via de kabelnetten door kabelnetexploitanten in Nederland, mits met 

toestemming van NNN, wordt uitgezonden; 

 

- dat NNN bereid is voor het aldus openbaar maken van voor commerciële doeleinden 

uitgebrachte fonogrammen of reproducties daarvan aan SENA overeenkomstig artikel 7 Wet 

op de naburige rechten (WNR) een billijke vergoeding te betalen; 

 

- dat SENA door de Minister van Justitie is aangewezen als rechtspersoon die met uitsluiting van 

ieder ander is belast met het incasseren van deze vergoeding en de verdeling hiervan onder 

rechthebbende uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen;  

 

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 - Duur 

Deze overeenkomst geldt voor de periode van 1 januari JAARTAL tot en met 31 december JAARTAL, 

met dien verstande dat zij daarna geacht wordt stilzwijgend van jaar tot jaar te zijn voortgezet, tenzij 

één van beide partijen deze overeenkomst met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde opzegt. 

 

Artikel 2 - Toepassingsbereik 

Het krachtens deze overeenkomst toegestane muziekgebruik betreft uitsluitend het gebruik van voor 

commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen dan wel reproducties daarvan in het door NNN 

verzorgde programma, dat wordt uitgezonden op de wijze als aangegeven in de considerans van deze 

overeenkomst.  
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Artikel 3 - Hoogte vergoeding 

3.1 Ongeacht de mate waarin het door NNN verzorgde en uitgezonden kabelkrantprogramma voor 

commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen dan wel reproducties daarvan bevatten, wordt de 

door NNN krachtens deze overeenkomst verschuldigde vergoeding voor het in artikel 2 omschreven 

muziekgebruik als volgt vastgesteld: 

 

3.2 De vergoeding bedraagt 0,75 % van de som van de totaal in enig kalenderjaar door NNN aan 

derden netto gefactureerde bedrag als tegenprestatie voor reclame uitingen, waaronder begrepen 

advertentieboodschappen en sponsoring (spot-advertising en non-spot-advertising), zulks zonder 

enige aftrek voor verwervingskosten of anderszins.  

 

3.3 De bovenstaande vergoeding is van toepassing met dien verstande dat op jaarbasis een 

minimumbedrag verschuldigd is van € 0,016 per aansluiting. 

 

3.4 Bij de berekening en vaststelling van het onder lid 2 bedoelde bedrag worden inkomsten uit 

hoofde van bartering, zowel met betrekking tot goederen als diensten, buiten beschouwing gelaten. 

Voor sponsoring geldt dat uit hoofde daarvan verkregen inkomsten op gelijke voet als inkomsten voor 

advertentiespots ten volle worden meegerekend. Gaat het echter om sponsoringovereenkomsten 

waarbij NNN behalve haar verplichtingen tot reclame-uitingen via de kabelkrant bijzondere 

inspanningen op zich neemt, die tot additionele kosten noodzaken, dan worden de daaraan 

verbonden inkomsten slechts voor 50% in aanmerking genomen. 

     

Artikel 4 - Opgave gegevens en betaling 

4.1 Vóór 1 februari van elk kalenderjaar zal NNN schriftelijk opgave doen van de verwachte 

commerciële inkomsten, alsmede van het totaal aantal kabelaansluitingen op het (de) desbetreffende 

kabelnet(ten), in het betreffende kalenderjaar. Deze gegevens van NNN zijn voor het kalenderjaar 

JAARTAL reeds bij SENA binnen.  

 

4.2 Op basis van de gegevens genoemd in lid 1 van dit artikel bepaalt SENA de ter verrekening door 

NNN te betalen vergoeding voor het betreffende kalenderjaar. Betaling van deze vergoeding zal op 

één van de hierna genoemde manieren plaatsvinden, één en ander vast te stellen in onderling overleg 

tussen partijen, binnen veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst:  

 

a) het bedrag wordt in vier gelijke termijnen, aan het begin van ieder kwartaal, door NNN aan SENA 

betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de relevante SENA factuur; of 

 

b) het bedrag wordt in twaalf gelijke maandelijkse termijnen door NNN aan SENA betaald binnen 14 

dagen na ontvangst van de relevante SENA factuur; 

 

4.3. a Vóór 1 april van elk kalenderjaar overlegt NNN aan SENA een door een registeraccountant 

gecertificeerde opgave met betrekking tot de ontvangen commerciële inkomsten over het daaraan 

voorafgaande kalenderjaar. Tegelijkertijd met deze accountverklaring levert NNN aan SENA een door 

de kabelnetexploitant(en)/ beheerder(s) gewaarmerkte opgave van het aantal kabelaansluitingen op 

het (de) desbetreffende kabelnet(ten) over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Op basis van deze 

opgave bepaalt SENA het door NNN definitief verschuldigde jaarbedrag voor het voorafgaande 

kalenderjaar genoemd in de vorige zin, conform het bepaalde in artikel 3. 
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4.3. b SENA factureert aan NNN het verschil tussen het definitief verschuldigde jaarbedrag en het 

reeds krachtens lid 2 van dit artikel ter verrekening door NNN betaalde bedrag dan wel crediteert 

NNN, indien en voor zover het ter verrekening reeds door NNN betaalde bedrag het definitief 

verschuldigde jaarbedrag overschrijdt. Betaling van de factuur respectievelijk creditnota zal binnen 

veertien dagen na datum van de betreffende factuur geschieden.  

 

4.3. c Indien NNN in de omstandigheid verkeert dat een verklaring als genoemd in lid 3a niet kan 

worden geleverd, stelt zij SENA hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien SENA schriftelijk akkoord gaat 

kan worden volstaan met een verificatie door een erkend A.A.-administratiekantoor van de ontvangen 

commerciële inkomsten.  

 

4.3. d Indien SENA goede gronden heeft om te twijfelen aan de juistheid c.q. de volledigheid van een 

of meer eerdere door NNN gedane opgaven, levert NNN op verzoek van SENA alsnog aan SENA een 

door een registeraccountant gecertificeerde opgave van het bovenstaande. Aan dit verzoek behoeft 

maximaal eenmaal per kalenderjaar voor rekening van NNN door NNN voldaan te worden.  

Indien SENA meer dan één door een registeraccountant gecertificeerde opgave over een kalenderjaar 

verlangt, komen de kosten daarvoor voor rekening van SENA.  

 

Artikel 5 - Aanlevering programmagegevens 

5.1 Teneinde SENA in de gelegenheid te stellen haar wettelijke opdracht betreffende de verdeling van 

de gelden onder rechthebbenden naar behoren uit te voeren, zal NNN een zo nauwkeurig mogelijke 

'playlist' bijhouden in de zin zoals hieronder, onder sub a en sub b, omschreven en de op bedoelde 

wijze verzamelde gegevens tenminste maandelijks op elektronische wijze aan SENA doorgeven: 

 

a) indien en voor zover gebruik is gemaakt van door NNN zelf verzorgde muziekprogramma’s een zo 

nauwkeurig mogelijke opgave van de in deze programma's gebruikte fonogrammen of reproducties 

hiervan (playlists); 

 

b) indien en voor zover (tevens) gebruik is gemaakt van door derden aangeleverde 

muziekprogramma’s een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de tijden waarin van welke 

muziekprogramma gebruik is gemaakt, een en ander volgens specificaties en voorwaarden als tussen 

SENA en NNN nader overeen te komen. 

 

Artikel 6 - Vrijwaring 

NNN is uit hoofde van deze overeenkomst gevrijwaard tegen alle aanspraken van uitvoerende 

kunstenaars en producenten van fonogrammen, dan wel hun rechtverkrijgenden, ter zake van hen op 

grond van artikel 7 WNR toekomende aanspraken. 

 

Artikel 7 - Overdracht 

Het is NNN niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen 

aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SENA. 

 

Artikel 8 - Opzegging 

Deze overeenkomst kan bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 

drie maanden door ieder van de partijen worden opgezegd tegen 1 januari van het jaar 

daaropvolgend. 

 

  



 
 

4 
 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze 

overeenkomst of de uitvoering ervan worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Den 

Haag. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend, 

 

te Hilversum, d.d. ...................    te [plaats], d.d.........…… 

namens SENA      namens NNN  

        

 

 

 

            

M.J. Bos      [Naam] 

Algemeen Directeur     [Functie] 

 


