
Volmacht Producenten
voor het innen van Sena-gelden

 in het buitenland

Senanummer:    Door Sena verwerkt d.d.:
(door Sena in te vullen)

Ondergetekende,
De hiernavolgende gegevens graag in blokletters invullen

Naam:

Functie:

Naam maatschappij:

Adres:

Postcode en plaats:

KvK-nummer:

 

 

 

  
 

 

 (aan te geven naam organisatie(s) en land + periode lidmaatschap)

 gelden in het verleden te hebben ontvangen voor bovengenoemd repertoire uit de navolgende landen:

 

 

 niet direct aangesloten te zijn geweest bij buitenlandse incasso organisaties

 geen gelden, noch direct noch indirect, te hebben ontvangen uit het buitenland

Opzegging van deze volmacht kan alleen schriftelijk tegen 31 december van enig kalenderjaar met inachtneming van een 
opzegtermijn van zes maanden.

Stichting ter exploitatie van naburige rechten

1. Draagt hierbij aan Sena op en verleent Sena volmacht om, met uitsluiting van ieder ander en zichzelf, de hem/haar als 
fonogrammenproducent thans en in de toekomst toekomende rechten en aanspraken in het buitenland betreffende het 
uitzenden, het heruitzenden al dan niet via de kabel en het openbaar maken van voor commerciële doeleinden uitge-
brachte fonogrammen, in eigen naam uit te oefenen en te handhaven, zulks met het recht van substitutie, met betrekking 
tot het repertoire, zoals nader te specificeren op het repertoire opgave formulier incasso buitenland

en verklaart:

2. In licentieovereenkomsten met buitenlandse (distributie) maatschappijen het recht heeft c.q. te zullen voorbehouden tot 
incasso van de naburige rechten als genoemd onder 1;

3. (aankruisen wat van toepassing is)

wel direct aangesloten te zijn/te zijn geweest bij buitenlandse incasso organisaties te weten:



OVERWEGENDE

-  Dat Sena zich ten doel stelt zonder winstoogmerk voor zichzelf de materiële en 
immateriële belangen te behartigen van uitvoerende kunstenaars en produ-
centen terzake van de hen toekomende naburige rechten door het uitoefenen 
en handhaven van de aan de Stichting toevertrouwde rechten en aanspraken, 
daaronder begrepen het innen en verdelen van de billijke vergoeding als 
bedoeld in artikel 7 van de Wet op de naburige rechten (WNR);

- Dat Sena door de Minister van Justitie is aangewezen als rechtspersoon die met 
uitsluiting van ieder ander is belast met de inning en verdeling van de in artikel 
7 van de WNR bedoelde vergoeding;

- Dat Sena conform artikel 15 WNR de deelnemer in en buiten rechte vertegen-
woordigt ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de vergoeding, de 
inning daarvan alsmede de uitoefening van het uitsluitend recht;

- Dat bedoelde vergoeding gelijkelijk ten gunste komt van uitvoerende kunste-
naars en producenten van fonogrammen of hun rechtverkrijgenden;

- Dat als producent van fonogrammen moet worden beschouwd de produ-
cent in de zin van artikel 1 sub d van de WNR, dat wil zeggen de natuurlijke 
of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet 
vervaardigen en die daarvoor de financiële verantwoordelijkheid heeft;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT

LASTGEVING (OPDRACHT)

Artikel 1
1. De deelnemer draagt Sena op en verleent haar volmacht om, indien en 

voorzover Sena de bevoegdheid daartoe niet rechtstreeks aan artikel 15 WNR 
ontleent, met uitsluiting van ieder ander en van zichzelf, de hem of haar thans 
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, In Nederland in eigen naam uit te oefenen en te handhaven, zulks 
met het recht van substitutie.

2. De in lid 1 omschreven opdracht geldt niet buiten Nederland, tenzij de deelne-
mer Sena hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

EXPLOITATIE EN HANDHAVING

Artikel 2 
1. Sena verbindt zich jegens de deelnemer de rechten als bedoeld in artikel 1 

onder (a) en (b) naar beste weten en kunnen uit te oefenen en te handhaven 
en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen te verrichten of doen 
verrichten.

2. Binnen het kader van de in lid 1 bedoelde handelingen is Sena bevoegd tot het 
onderhandelen over de door gebruikers te betalen vergoedingen, overeenkom-
sten dienaangaande af te sluiten en in rechte op te treden tegen inbreuken op 
de aan haar toevertrouwde rechten, waaronder tevens wordt begrepen het 
incasseren van schadevergoedingen en dwangsommen.

UITBETALINGEN

Artikel 3
1. Sena verplicht zich de uit hoofde van artikel 1 geïncasseerde vergoedingen aan 

de deelnemer uit te betalen met inachtneming van de geldende statuten, het 
repartitiereglement producenten en rechtsgeldig tot stand gekomen besluiten 
van de stichting.

NAMENS SENA

M.J. Bos – algemeen directeur
Handtekening:

d.d.: 
te Hilversum

(NAMENS) DE DEELNEMER 

Naam:  
Functie:
Handtekening:

d.d.:  
te:

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND

2. Sena is slechts dan gehouden de verschuldigde vergoeding terzake van het 
gebruik van een bepaald fonogram aan een ander dan de deelnemer/producent 
te betalen, indien deze schriftelijk verzoek hiertoe bij Sena heeft ingediend en 
een gewaarmerkt uittreksel van de akte van overdracht van de vordering en 
haar titel aan Sena ter hand is gesteld.

3. Betaling door Sena aan de deelnemer c.q. een derde als bedoeld in lid 2 geldt 
als bevrijdend. De deelnemer vrijwaart Sena jegens aanspraken van andere 
derden op de in lid 1 bedoelde vergoedingen.

OVERIGE VERPLICHTINGEN DEELNEMER

Artikel 4
1.  De deelnemer dient Sena aanstonds per (aangetekende) brief in te lichten over 

iedere wijziging in adres en/of bank- of girorekening. Hij/zij verplicht zich in het 
algemeen om Sena te voorzien van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een 
goede uitvoering van haar opdracht, daaronder begrepen het verstrekken van 
juiste en volledige gegevens omtrent zijn/haar vergoedingsplichtig repertoire.

2. De deelnemer is verplicht om zijn/haar aansluiting bij een buitenlandse organi-
satie wier activiteiten gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met die van Sena 
terstond te melden.

3. De deelnemer is verplicht Sena desgevraagd gemotiveerd aan te geven op 
welke gronden de deelnemer zich gerechtigd acht tot een bepaald fonogram. 
Afwijzing van een dergelijke aanspraak door Sena dient gemotiveerd te 
geschieden.

STATUTEN EN REGLEMENTEN

Artikel 5
De deelnemer onderwerpt zich aan de statuten en reglementen, zoals die thans 
zijn vastgesteld en zoals deze zullen worden vastgesteld, herzien of gewijzigd. 
De statuten en reglementen liggen ter inzage ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Amsterdam en ten kantore van Sena. Aan de deelnemer wordt bij 
ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar van de statuten en de 
geldende reglementen verstrekt. Zij worden voorts op verzoek van de deelnemer 
toegezonden, indien daartoe een bijzondere en redelijke grond is.

BEGIN EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 6
1.  Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door de deelnemer 

en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Ingeval van overlijden van de deelnemer dan wel ontbinding van de rechts-

persoon eindigt het deelnemerschap met onmiddellijke ingang. In dat geval 
kunnen de rechtverkrijgenden een gevolmachtigde aanwijzen, die een over-
eenkomst met Sena aangaat.

3. De deelnemer kan deze overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzeg-
ging tegen 31 december van enig kalenderjaar, met inachtneming van een 
opzegtermijn van enig kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn 
van tenminste drie maanden.

4. Opzegging van deze overeenkomst door Sena is slechts mogelijk indien en 
voorzover de statuten daarin uitdrukkelijk voorzien.

RECHTSKEUZE, BEVOEGDE RECHTER

Artikel 7
Op deze overeenkomst, de hier uit voortvloeiende nadere overeenkomsten en 
de reglementen als bedoeld in artikel 5 is Nederlands rechts van toepassing. Alle 
geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of de uitvoering ervan worden, 
voorzover in de reglementen van Sena niet anders is bepaald, bij uitsluiting beslist 
door de bevoegde Rechter te Den Haag.
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Sena is gecertificeerd met het CBO-KeurmerkCatharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum


