Contractnummer:

OVEREENKOMST MUZIEKGEBRUIK

T

LANDELIJKE COMMERCIËLE RADIOSTATIONS

DE

STICHTING

TER

EXPLOITATIE

EP

De ondergetekenden:

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.

C

Bos, hierna te noemen ‘SENA’,

NNN

N

en

C
O

gevestigd en kantoor houdende aan de ….,…. Te………, Nederland, ten deze vertegenwoordigd
door ……….., hierna te noemen ‘NNN’,

OVERWEGENDE :

-

dat NNN een (commercieel) radiostation exploiteert, onder de naam NNN, en daarmee
een landelijk radioprogramma (hierna te noemen ‘het programma’) verzorgt en uitzendt,
waarbij gebruik wordt gemaakt van voor commerciële doeleinden uitgebrachte
fonogrammen dan wel reproducties daarvan (hierna te noemen ‘fonogrammen’);

-

dat het programma en de commercialisering daarvan, blijkens uit de hieruit
voortvloeiende commerciële inkomsten, uitsluitend op Nederland is gericht;
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-

dat de programmadragende signalen onder controle en verantwoordelijkheid van NNN
vanuit Nederland worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar
de satelliet en terug naar de aarde loopt;

-

dat de kabelexploitanten in Nederland het programma, na daartoe verkregen
toestemming van NNN, kunnen ontvangen en gelijktijdig, ongewijzigd en onverkort
doorgeven aan hun abonnees;

dat NNN het programma tevens uitzendt via de ether;

-

dat het publiek in Nederland het programma aldus kan ontvangen via de satelliet, de

-

EP

ether dan wel via tussenkomst van een kabelexploitant;

T

-

dat SENA door de Minister van Justitie is aangewezen als rechtspersoon die met
uitsluiting van ieder ander is belast met het incasseren van de door NNN krachtens artikel
7 van de Wet op de Naburige Rechten verschuldigde billijke vergoeding en de verdeling
onder

rechthebbende

fonogrammen;

kunstenaars

en

producenten

van

dat partijen hun afspraken willen vastleggen als volgt:

N

-

uitvoerende

C

hiervan

C
O

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1
1.

Deze overeenkomst geldt voor de periode van …….20XX tot en met 31 december 20XX.
Hierna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend voortgezet met perioden van een jaar,
tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk (met ontvangstbevestiging) opzegt,
met inachtneming van een termijn van minimaal 3 maanden, tegen 31 december van enig
kalenderjaar.

2.

Indien een van de partijen deze overeenkomst overeenkomstig lid 1 heeft opgezegd,
zullen partijen aanstonds met elkaar in onderhandeling treden over de voorwaarden en
modaliteiten waaronder de overeenkomst kan worden voortgezet. Indien partijen op 31
december (de datum waarop de overeenkomst eindigt) nog geen overeenstemming
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hebben bereikt, blijven de voorwaarden van deze overeenkomst gelden, totdat een der
partijen de ander schriftelijk te kennen geeft dat hij de onderhandelingen staakt.

Artikel 2
Het krachtens deze overeenkomst toegestane muziekgebruik betreft uitsluitend de (her)
uitzending door NNN van fonogrammen, op de wijze als nader omschreven in de considerans
van deze overeenkomst. De doorgifte van het programma via het internet (via ‘simulcasting’
dan wel op andere wijze) valt derhalve buiten het bestek van deze overeenkomst.
Bij de vaststelling van de door NNN aan SENA verschuldigde vergoeding, als nader bepaald in

T

artikel 3, is uitsluitend de ontvangst van het programma in Nederland verdisconteerd.

Artikel 3

De vergoeding per programma (d.w.z. per radiostation) bedraagt een percentage van de

EP

1.

totaal in enig kalenderjaar door NNN ontvangen commerciële inkomsten. Onder
commerciële inkomsten wordt verstaan: de werkelijk in verband met het betreffende
ontvangen

inkomsten,

advertentieboodschappen,

sponsoring,

waaronder

begrepen

telecommunicatiediensten

inkomsten

uit

(w.o.

en

sms-

C

programma

belverkeer) en alle andere inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de uitzending van het
programma, zulks zonder enige aftrek voor verwervingskosten of anderszins. Inkomsten

N

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

C
O

Voor sponsoring geldt dat uit hoofde daarvan verkregen inkomsten op gelijke voet als
inkomsten voor advertentiespots ten volle worden meegerekend. Gaat het echter om
sponsoring-overeenkomsten waarbij NNN behalve haar verplichtingen tot reclameuitingen via haar radiostation bijzondere inspanningen op zich neemt, die tot additionele
kosten noodzaken, dan worden de daaraan verbonden inkomsten slechts voor 50% in
aanmerking genomen.

De verschuldigde vergoeding per kalenderjaar is als volgt.
- 20XX

2.

4,3%

De in lid 1 genoemde vergoeding geldt voor zover de jaarlijkse commerciële inkomsten
per programma een bedrag ad EURO 2.268.900,- niet overschrijden. Is dat bedrag hoger
dan geldt voor het meerdere steeds de volgende aftoppingsregeling:
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omzet

omzet

van

tot

0

2.268.900

4,3%

2.268.900

4.537.800

4,1%

4.537.800

6.806.700

3,9%

6.806.700

9.075.600

3,7%

9.075.600

11.344.500

3,5%

11.344.500

13.613.400

3,3%

13.613.400

15.882.300

3,1%

15.882.300

18.151.200

2,9%

18.151.200

20.420.100

2,7%

20.420.100

22.689.000

2,5%

22.689.000

24.957.900

2,3%

24.957.900

27.226.800

2,1%

27.226.800

29.495.700

1,9%

29.495.700

31.764.600

1,8%

31.764.600

34.033.500

1,7%

34.033.500

en hoger

1,6%

T
EP

C

N

De in lid 1 genoemde vergoeding is van toepassing met dien verstande dat op

C
O

3.

20XX

kalenderjaarbasis een absoluut minimumbedrag per programma verschuldigd is van
EURO 22.689,-.

4.

Uit hoofde van haar lidmaatschap van de Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en
gezien het feit dat de onderhavige overeenkomst gesloten wordt op de voet van een
tussen SENA en VCR overeengekomen model-overeenkomst, geniet NNN op de
krachtens dit artikel verschuldigde jaarlijkse vergoeding een korting van 10%, onder de
voorwaarde dat NNN aan al haar verplichtingen voor het betreffende kalenderjaar
krachtens artikel 4 en artikel 6 lid 1 heeft voldaan.

5.

De vergoeding geldt ongeacht de mate waarin het door NNN verzorgde en uitgezonden
programma fonogrammen bevat en eveneens ongeacht de mate waarin het programma
door de WNR beschermde fonogrammen bevat.
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Artikel 4
1.

Jaarlijks vóór 31 december zal NNN schriftelijk opgave doen van de verwachte
commerciële inkomsten per programma in het daarop volgende kalenderjaar.

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, een en
ander vast te stellen in onderling overleg tussen partijen, binnen veertien dagen na

a.

T

ondertekening van de overeenkomst:

het totale bedrag wordt jaarlijks, vooraf, door NNN aan SENA betaald binnen 14

EP

dagen na ontvangst van de relevante SENA factuur, waarop een korting voor contante
betaling van 5% in mindering wordt gebracht; of

b.

het bedrag wordt in vier gelijke termijnen, aan het begin van ieder kwartaal, door

C

NNN aan SENA betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de relevante SENA
factuur, waarop een korting voor contante betaling van 2% in mindering wordt

c.

N

gebracht; of

het bedrag wordt in twaalf gelijke maandelijkse termijnen door NNN aan SENA

C
O

betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de relevante SENA factuur,

3.

Steeds vóór 1 april van elk jaar overlegt NNN aan SENA een door een register accountant
gecertificeerde opgave met betrekking tot de ontvangen commerciële inkomsten per
programma over het daaraan voorafgaande jaar. Op basis van deze opgave bepaalt SENA
het door NNN definitief verschuldigde jaarbedrag conform het bepaalde in artikel 3 en
bepaalt tevens of NNN aan de voorwaarden die gelden voor de korting genoemd in
artikel 3 lid 4 heeft voldaan. SENA factureert aan NNN het verschil tussen het definitief
verschuldigde jaarbedrag (inclusief eventuele korting) 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

(inclusief

eventuele

korting)

overschrijdt.

Betaling

van

de

factuur

respectievelijk creditnota zal binnen veertien dagen na datum van de betreffende factuur
geschieden.
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4.

SENA heeft het recht om de boekhouding van NNN eenmaal per jaar te doen
onderzoeken door een registeraccountant, voor zover deze boekhouding betrekking
heeft op de uitvoering van deze overeenkomst. Indien de uitkomsten van dit onderzoek
leiden tot een door NNN aan SENA verschuldigde vergoeding die 5% hoger is dan de
werkelijke door NNN voor dat jaar betaalde vergoeding, dan komen de kosten voor het
onderzoek voor rekening van NNN; in het andere geval komen de kosten voor SENA.

Artikel 5
Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen NNN krachtens deze overeenkomst verschuldigd

T

is, is NNN van rechtswege in verzuim. SENA is alsdan gerechtigd het verschuldigde van NNN
te vorderen, vermeerderd met de wettelijke rente en in en buiten rechte te maken kosten,

EP

zulks onverminderd het recht van SENA op schadevergoeding en het recht van SENA de
overeenkomst te ontbinden wegens het niet of het niet tijdig betalen van het verschuldigde.

Artikel 6

Teneinde SENA in de gelegenheid te stellen haar wettelijke opdracht betreffende de

C

1.

verdeling van de gelden onder rechthebbenden naar behoren uit te voeren, verplicht
NNN zich een 'playlist' van de in haar programma gebruikte tracks van fonogrammen bij

N

te houden. Dit zal gebeuren volgens de bij NNN bekende BUMA/SENA standaard lay-out.
De op deze wijze verzamelde gegevens zullen maandelijks, binnen 30 dagen na afloop

C
O

van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, op elektronische wijze aan SENA
worden doorgegeven.

2.

SENA zal de in het vorige lid bedoelde gegevens uitsluitend ten behoeve van de verdeling
van de geïncasseerde gelden onder haar rechthebbenden aanwenden en deze gegevens
niet zonder voorafgaande toestemming van NNN voor andere doeleinden aan derden ter
beschikking stellen.

3.

Indien en zodra NNN zijn verplichting tot het maandelijks leveren van een playlist als
omschreven in lid 1 niet en/of niet tijdig nakomt, is NNN van rechtswege in verzuim. In dit
geval zal NNN een (direct opeisbare en niet voor matiging vatbare) boete aan SENA
verschuldigd zijn van 250 Euro (zegge tweehonderdvijftig euro) per dag dat NNN in
gebreke blijft de benodigde gegevens aan SENA te verstrekken, zulks onverminderd
SENA’s recht op schadevergoeding.
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4.

NNN

zal

naar

beste

kunnen

zorgdragen voor

de

juistheid,

volledigheid

en

identificeerbaarheid van de playlistsgegevens.

Artikel 7
SENA bedingt ten behoeve van de bij haar aangesloten uitvoerende kunstenaars en
producenten van fonogrammen, dat:

a) NNN fonogrammen niet door middel van een 'voice over' ten behoeve van
reclameboodschappen zal overstemmen, tenzij hiervoor toestemming van de individuele

T

rechthebbenden is verkregen;

EP

b) NNN in haar aan- en afkondigingen van de programma-onderdelen, waar dit naar
redelijkheid mogelijk is en past in het format van het door haar verzorgde programma, de titel
alsmede de uitvoerenden van het op de fonogrammen opgenomen werk zal vermelden dan
wel – bij gebreke van aan- en afkondigingen – dat NNN anderszins, bijvoorbeeld door

C

technische middelen zoals RDS, deze gegevens aan het publiek kenbaar maakt.

Artikel 8

N

NNN is uit hoofde van deze overeenkomst gevrijwaard tegen alle aanspraken van uitvoerende
kunstenaars en producenten, dan wel hun rechtverkrijgenden, terzake van de hen

C
O

toekomende rechten met betrekking tot het muziekgebruik als omschreven in artikel 2 van
deze overeenkomst.

Artikel 9

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 10
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.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

te ..................., d.d. ...............20XX

namens SENA

namens NNN

M.J. Bos

……………..

Algemeen Directeur

…………….

C
O

N

C

EP

T

te Hilversum, d.d. .. ….20XX
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