Annex Exploitatieovereenkomst
Senanummer:

Door ondertekening van deze Annex gaat deelnemer ermee akkoord dat artikel 1 van de Exploitatieovereenkomst wordt
vervangen door onderstaande nieuwe tekst.

Artikel 1
De deelnemer draagt Sena op en verleent haar volmacht om, indien en voor zover Sena de bevoegdheid daartoe niet
1.
rechtstreeks aan artikel 15 Wnr ontleent, met uitsluiting van ieder ander en van zichzelf, de hem of haar momenteel en in de
toekomst toekomende rechten en aanspraken;
a.
uit hoofde van artikel 7 Wnr, met inbegrip van (secundaire) openbaarmaking per kabel, alsmede die
b.
welke voortvloeien uit artikel 12 van de Conventie van Rome van 26 oktober 1961 (Trb. 1986, 182) of uit andere
internationale overeenkomsten betreffende vormen van openbaarmaking als omschreven in artikel 7 Wnr, waar
Nederland partij bij is,
waar ook ter wereld, in eigen naam uit te oefenen en te handhaven, met het recht van substitutie.
2.
De deelnemer verleent aan Sena voorts de opdracht en de volmacht om, indien en voor zover Sena de bevoegdheid
daartoe niet rechtstreeks aan artikel 15 Wnr ontleent, de hem of haar momenteel en in de toekomst toekomende rechten en
aanspraken ten aanzien van de uitzending, heruitzending, openbaarmaking door middel van doorgeven via de kabel of langs
andere weg of andere openbaarmaking, met uitzondering van het beschikbaar stellen aan het publiek in de zin van art. 1 sub m
Wnr, van een reproductie van een voor commerciële doeleinden uitgebracht
a. fonogram en/of
b. opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering opgenomen in een audiovisueel werk;
in eigen naam uit te oefenen en te handhaven, met het recht van substitutie.
3.
De deelnemer zal zich tegen degene jegens wie Sena de in lid 2 bedoelde bevoegdheid heeft uitgeoefend niet beroepen
op eventueel ontbrekende toestemming tot het vastleggen van het voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram en/of
de uitvoering in het audiovisueel werk dat op de in lid 2 bedoelde wijze openbaar wordt gemaakt, en verklaart dat Sena
degenen jegens wie zij de in lid 2 bedoelde bevoegdheden uitoefent kan vrijwaren voor aanspraken van de deelnemer die
verder reiken dan de door Sena te incasseren vergoeding, en verklaart dat hij of zij die aanspraken ook niet zal instellen tegen
degenen jegens wie Sena de in lid 2 bedoelde bevoegdheden uitoefent. Dit laat onverlet de aan deelnemer (indien deze
uitvoerend kunstenaar is) op grond van artikel 5 Wnr toekomende persoonlijkheidsrechten, die buiten de opdracht en volmacht
aan Sena vallen. Het bepaalde in de eerste zin geldt niet voor zover door of namens de deelnemer, al dan niet ten aanzien van
de specifieke fonogrammen en/of uitvoeringen of specifieke (typen van) audiovisuele werken, met Sena een uitzondering op de
in lid 2 verleende opdracht en volmacht aan Sena is overeengekomen (“opt-out”). De opt-out heeft geen terugwerkende kracht
en laat de door Sena eerder verleende vrijwaringen onverlet, evenals de aanspraak van de deelnemer op zijn of haar aandeel in
de eerder door Sena voor de krachtens lid 2 verleende toestemming geïncasseerde vergoedingen.
4.
De in lid 1 en lid 2 omschreven opdracht geldt zowel in als buiten Nederland, tenzij de deelnemer Sena schriftelijk op de
hoogte heeft gesteld van het feit dat hij of zij een exploitatie overeenkomst met een buitenlandse organisatie, wier activiteiten
gelijk zijn of vergelijkbaar zijn met die van Sena, heeft gesloten dan wel Sena de deelnemer schriftelijk en gemotiveerd te
kennen heeft gegeven in een bepaald land de uitoefening en handhaving van rechten niet te verrichten of te doen verrichten.
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