Collectieve overeenkomst
Professioneel koor- of orkest
Stichting ter exploitatie van naburige rechten

Senanummer:

Door Sena verwerkt d.d.:

(door Sena in te vullen)

Ondergetekende,
De hiernavolgende gegevens graag in blokletters invullen

Naam koor / orkest:
Straat:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:

m/v

handelend in naam van de individuele leden van:
Koor / orkest:
Huidig aantal leden:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:
Btw-nummer:
Indien het koor of orkest reeds een collectieve overeenkomst heeft gesloten met en / of gelden ontvangt of heeft ontvangen
van een buitenlandse naburige rechtenorganisatie, vult u dan a.u.b. hier de naam van deze organisatie in:

hierna te noemen ‘het koor/orkest’
en
Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten (Sena)
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, Dhr. M.J. Bos
(hierna te noemen ‘Sena’)
(zie pagina 2)

HET KOOR / ORKEST EN SENA KOMEN HET
VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1
1.1 Het koor / orkest ontvangt namens de individuele leden van het koor / orkest
van Sena steeds de totale door Sena aan de individuele leden van het koor /
orkest verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de Wet op de naburige
rechten (WNR), alsmede uit hoofde van de Conventie van Rome (1961) en/of
andere internationale overeenkomsten met betrekking tot de openbaarmaking
van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen waaraan door
het koor / orkest is meegewerkt, onder aftrek van het verschuldigde bedrag aan
die leden die schriftelijk te kennen hebben gegeven niet te willen deelnemen
aan de onderhavige betalingsregeling.
1.2 De door Sena verschuldigde vergoedingen betreffen zowel binnenlandse als
buitenlandse vergoedingen, tenzij het koor / orkest Sena schriftelijk op de
hoogte heeft gesteld van het feit dat er een collectieve overeenkomst is gesloten met een buitenlandse organisatie wier activiteiten gelijk zijn, of vergelijkbaar zijn met die van Sena dan wel aan Sena te kennen hebben gegeven in
een bepaald land de uitoefening en handhaving van rechten niet te verrichten
of te doen verrichten.
Artikel 2
Het koor / orkest verplicht zich jegens Sena om zich naar beste kunnen in te spannen van alle leden (zowel ex-leden, bestaande leden als toekomstige leden) van
het koor / orkest volmachten te verkrijgen om namens elk van hen de voor het betreffende lid bestemde vergoedingen van Sena te innen. De originele volmachten
dienen ter beschikking van Sena te worden gesteld.
Artikel 3
Het koor / orkest doet Sena een opgaaf van die individuele koor- / orkestleden die
niet wensen deel te nemen aan de onderhavige uitbetalingsregeling.
Artikel 4
De verdeling c.q. aanwending van de gelden geschiedt conform een nader door de
individuele leden van het koor / orkest vast te stellen wijze. Indien besloten wordt
de gelden op individuele basis te verdelen, zal de te hanteren verdeelsleutel in
overleg met Sena, overeenkomstig de binnen Sena geldende repartitie reglementen
worden vastgesteld. Het koor / orkest verplicht zich aan Sena opgave te doen van
de uitbetaling aan de individuele koor- / orkestleden onder vermelding van: naam,
Senanummer en hoogte van het uitbetaalde bedrag.

Artikel 5
In geval besloten wordt de in een bepaald kalenderjaar ontvangen gelden collectief
te besteden, zal het totaal in dat betreffende kalenderjaar aan het koor / orkest
uitbetaalde bedrag gedeeld door het aantal leden, die een volmacht hebben
getekend, geacht worden te zijn uitbetaald aan deze leden, in de zin van artikel 7
van de Statuten.
Artikel 6
Het koor / orkest vrijwaart Sena voor alle rechtstreekse aanspraken jegens Sena
van leden en ex-leden van het koor / orkest op vergoedingen met betrekking tot
fonogrammen waaraan door het koor / orkest is meegewerkt, met uitzondering
van aanspraken van die leden die te kennen hebben gegeven niet te willen
deelnemen aan de onderhavige uitbetalingsregeling. Sena is gerechtigd individuele
aanspraken te verrekenen met de in de toekomst aan het koor / orkest uit te keren
vergoedingen.
Artikel 7
Het koor / orkest draagt zorg voor het naar beste kunnen doen van een zo volledig
mogelijke opgave aan Sena van het repertoire en de bezetting van het koor /
orkest.
Artikel 8
1. D
 eze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door het koor/
orkest en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. H
 et koor/orkest kan deze overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging
tegen 31 december van enig kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
3. O
 pzegging van deze overeenkomst door Sena is slechts mogelijk indien en voor
zover de statuten daarin uitdrukkelijk voorzien.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

NAMENS SENA

NAMENS HET KOOR / ORKEST

M.J. Bos – algemeen directeur
Handtekening:

Naam:
Functie:
Handtekening:

d.d.:
te Hilversum

d.d.:
te:

Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

Postbus 113
1200 AC Hilversum

T 035 625 17 00
F 035 625 17 99

sena@sena.nl
www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk

