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ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTOVEREENKOMST PUBLIEKE MEDIA INSTELLINGEN 2016
Definities
Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden buiten dienstbetrekking tussen mediainstelling en opdrachtnemer inclusief bijbehorende algemene voorwaarden.
Prestatie: de werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van de opdrachtovereenkomst dient te verrichten voor de mediainstelling, inclusief levering of verwerking van, al dan niet van de productie scheidbare, bijdragen zoals portretten, concepten,
characters, programmatuur, programmatitel, uitvoeringen, werken en fysieke dragers daarvan.
De Opdrachtgever: de media-instelling
Opdrachtnemer: degene met wie de media-instelling de Overeenkomst sluit.
Artikel 1 Publiciteit en activiteiten voor derden
Publiciteit en contacten met de media door Opdrachtnemer in verband met de Prestatie en de samenwerking tussen partijen
vinden alleen plaats na overleg met en instemming van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclameuitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van opdrachtgever niet als referentie dan na
toestemming van opdrachtgever.
Artikel 2 Wet- en regelgeving
Opdrachtnemer zal de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in het bijzonder de
Media wettelijke bepalingen en op de Mediawet gebaseerde beleidsregels en besluiten in acht nemen, in het bijzonder
betreffende reclame, sponsoring, het dienstbaar zijn aan het maken van winst door derden en het verbod tot aanhakend (doen)
adverteren. Zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan voor hemzelf of voor
anderen enig op geld waardeerbaar voordeel van derden te bedingen of te aanvaarden, dat direct of indirect verband houdt
met de samenwerking met de Opdrachtgever. Opdrachtnemer verleent alle medewerking die nodig is voor de vervulling van de
wettelijke taken van het Commissariaat voor de Media. Ook worden de uitgangspunten van het binnen de publieke omroep
geldende integriteitsbeleid door opdrachtnemer in acht genomen. Dit integriteitsbeleid is te vinden op de site van de NPO.
Artikel 3 Aanspraken van derden en vrijwaring
Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle kosten en aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst
(bijvoorbeeld bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of op mediarechtelijke regels).
Artikel 4 Afgifte documenten, informatiedragers, apparatuur e.d.
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek, maar in ieder geval bij beëindiging van de Overeenkomst, alle documenten,
correspondentie, tapes, apparatuur en andere materialen die hij in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft,
onmiddellijk overhandigen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen retentie- of ander opschortingsrecht.
Artikel 5 Verzekering
Opdrachtnemer zal alle relevante verzekeringen sluiten ter zake van de Prestatie (zoals WA- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen), tenzij deze uitdrukkelijk voor rekening komen van de Opdrachtgever. Op verzoek van
de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vorderingen op zijn assuradeur ter zake van de Prestatie aan de Opdrachtgever
cederen.
Artikel 6 Rechten
Opdrachtnemer draagt hierbij - zo mogelijk bij voorbaat - mede namens de door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers
en/of derden, alle rechten en (vergoedings-)aanspraken op de Prestatie en op de fysieke dragers daarvan over aan de
Opdrachtgever (o.a. auteurs-, naburige- en merkrechten). De Opdrachtgever heeft dus het exclusieve, overdraagbare en alles
omvattende recht om de Prestatie of delen daarvan wereldwijd en voor onbepaalde tijd, al dan niet gelijktijdig en/of on demand
en/of interactief en al dan niet in bewerkte vorm via alle huidige en toekomstige technische middelen, zelf of door derden te
(doen) gebruiken, in ieder geval inhoudende verveelvoudiging, vastlegging, bewerking, openbaarmaking, beschikbaarstelling
en distributie in de ruimste zin van het woord, alsmede om gelden te ontvangen die voortvloeien uit dit gebruik.
De overdracht omvat tevens delen van de Prestatie die niet in het uiteindelijke programma zijn opgenomen, maar die wel in het
kader van de Overeenkomst tot stand zijn gekomen (restmateriaal).
Indien en voor zover genoemde rechten niet (bij voorbaat) geleverd kunnen worden, verleent Opdrachtnemer hierbij aan de
Opdrachtgever met uitsluiting van ieder ander en zichzelf de onherroepelijke last en volmacht deze rechten uit te oefenen.
Opdrachtnemer zal alle medewerking verlenen aan nader te verrichten handelingen voor de overdracht en uitoefening van
rechten en vergoedingsaanspraken.
De bovengenoemde rechtenverlening omvat mede, maar niet uitsluitend:

de (on)gecodeerde openbaarmaking of (on demand) beschikbaarstelling voor een algemeen of een bijzonder publiek of
voor individuele personen, via etherzenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet naar vaste of mobiele
apparatuur zoals tv´s, computers telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of
mobiele (omroep- of tele)communicatienetwerken en –diensten;

gebruik voor culturele, liefdadige, educatieve en wetenschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld vertoning op festivals en ten
behoeve van onderwijsinstellingen, musea en archieven (waaronder het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid);

gebruik voor informatieve, promotionele en publicitaire doeleinden, waaronder (elektronische) programmagidsen, trailers,
(omroep)promo´s, voorvertoningen en vertoning door de STER ten behoeve van adverteerders;

hergebruik van (delen van) de Prestatie in andere (omroep)producties;

gebruik via abonnee-, pay per view- of conditional accessystemen; closed circuits; zaalvertoning; groepsvertoning;
verkoop of licentiering van (uitzend)rechten; marketing, verkoop, verhuur of ander aanbod van vastleggingen (beelden/of geluidsdragers, downloads, boeken, foto´s e.d.), alsmede van alle soorten producten en diensten, die titel,
karakters, personages, scripts, teksten, scènes of situaties uit de Prestatie bevatten;

het recht om muziekcomposities en/of liedteksten en/of opnamen te exploiteren, onder meer door middel van een
muziekuitgave overeenkomst;
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het recht de Prestatie vast te leggen, te verveelvoudigen en bewerken – waaronder digitaliseren, interactief maken,
inkorten, vertalen, ondertitelen en nasynchroniseren - alsmede de Prestatie (al dan niet in archieven) te bewaren.
Opdrachtnemer garandeert mede namens de door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers en/of derden, dat hij de vrije
beschikking heeft en behoudt over alle rechten die hij op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever dient te verlenen
en vrijwaart de Opdrachtgever van alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtnemer doet afstand van
reprorechtvergoedingen die de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn.
Artikel 7 Beëindiging
Onverminderd elders is overeengekomen, zijn partijen in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk
(geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

nakoming van de Overeenkomst, al dan niet door overmacht, blijvend of tijdelijk onmogelijk is, in welke gevallen geen
ingebrekestelling is vereist;

partijen anderszins hun contractuele verplichtingen niet nakomen, voor zover redelijk na ingebrekestelling;

surseance van betaling, faillissement of schuldsanering wordt aangevraagd of verkregen;

eren der partijen tot liquidatie overgaat of de zeggenschap over zijn onderneming bij een derde komt te berusten;

zich een wijziging van omstandigheden voordoet die instandhouding van de Overeenkomst niet meer rechtvaardigt.
De Opdrachtgever kan te allen tijde opzeggen op grond van de regeling van de opdrachtovereenkomst in het Burgerlijk
Wetboek met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien de
Opdrachtgever opzegt op gronden die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, voeren partijen in redelijkheid overleg over
een mogelijke andere datum voor uitvoering van de Prestatie of over een vervangende, vergelijkbare, opdracht. Indien de
uitvoering van deze (vervangende) Prestatie voor Opdrachtnemer extra werkzaamheden meebrengt, betaalt de Opdrachtgever
daarvoor een extra vergoeding, welke maximaal 25% van de oorspronkelijke vergoeding zal bedragen.
Bij voortijdige beëindiging heeft Opdrachtnemer recht op betaling naar evenredigheid van al verrichtte werkzaamheden en
kwaliteit. De Opdrachtgever verkrijgt en behoudt in alle gevallen de rechten op de tot dan verrichtte Prestatie en dragers
daarvan, zoals omschreven in artikel 6. De Opdrachtgever is dus uitdrukkelijk vrij om de Prestaties verder te (doen)
ontwikkelen, aan te passen en te (doen) gebruiken conform de in artikel 6 omschreven rechtenverlening.
De Opdrachtgever kan alle verdere wettelijke rechten uitoefenen bij niet nakoming door Opdrachtnemer zoals ontbinding,
vordering van schadevergoeding, opschorting en verrekening van verschuldigde bedragen.
Artikel 8 Overdracht van rechten en/of verplichtingen
Rechten en/of verplichtingen kunnen na kennisgeving aan Opdrachtnemer worden overgedragen binnen het landelijke publieke
media bestel. Voor de uitoefening van de rechten, genoemd in artikel 6, is geen nadere toestemming van Opdrachtnemer
vereist.
Artikel 9 Afwijkingen van de Overeenkomst
Aanvullingen of afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijk tussen partijen vastgelegd.
Artikel 10 Geheimhouding
Opdrachtnemer zal bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever, gegevens betreffende de Prestatie en andere vertrouwelijke
informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst en deze informatie tegenover derden strikt geheim
houden en op geen enkele wijze publiek toegankelijk maken.
Artikel 11 VOG
Op verzoek van de Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Indien
Opdrachtnemer een rechtspersoon is, dient de rechtspersoon een VOG RP te overleggen en de natuurlijk persoon die de
opdracht uitvoert, dient een VOG NP te overleggen. De overlegde VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden.
Artikel 12 Partiële nietigheid en conversie
Indien enig deel van de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet geldig is, laat dit de geldigheid van het overig
deel onverlet. In plaats van het nietige deel geldt alsdan overeengekomen hetgeen het dichtst komt bij de bedoeling van
partijen.
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 14 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De bepalingen van de Overeenkomst zijn beslissend bij afwijking van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden
worden aan Opdrachtnemer ter hand gesteld of zullen, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, ter inzage worden gelegd bij de
Opdrachtgever en op verzoek van Opdrachtnemer terstond en kosteloos worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn
na te lezen op de site van de NPO. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn nadrukkelijk uitgesloten van de
Overeenkomst.
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