Licentie additioneel kopiëren amateur orkesten
De licentie wordt verstrekt onder de navolgende voorwaarden.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1. Definities
In deze licentie additioneel kopiëren bladmuziek (hierna: deze Licentie) wordt onder het volgende verstaan:
Aangesloten
muziekuitgeverij:

de desbetreffende muziekuitgeverij die met FEMU een standaard exploitatiecontract
grafisch reproductierecht heeft gesloten, zoals deze is gepubliceerd op de website
van FEMU en waarmee de grafische reproductierechten, onder de daarin vermelde
voorwaarden, aan FEMU zijn overgedragen.

Bibliotheek:

de centrale (elektronische) verzameling, van Bladmuziek behorende tot het FEMU
Repertoire, die door Licentienemer zelf en uitsluitend voor intern Gebruik
door de Muzikanten binnen de organisatie van Licentienemer is aangelegd en onder
haar eigen verantwoordelijkheid zonder commercieel oogmerk en op niet exclusieve
basis wordt beheerd door de bibliothecaris van Licentienemer en ten behoeve
waarvan Bladmuziek door Licentienemer zelf wordt verveelvoudigd.

Bladmuziek:

iedere denkbare grafische weergave van muziekwerken in de vorm van
muzieknotaties zoals notenschrift, al dan niet in combinatie met songteksten of
songteksten alleen, uitgegeven in geschreven, gedrukte of andere vorm, waaronder
onder andere wordt begrepen papieren en/of elektronische vormen van uitgaven,
behorende tot het FEMU Repertoire.

FEMU Repertoire:

de Bladmuziek, waarvan FEMU de grafische reproductierechten van haar
Aangesloten muziekuitgeverijen heeft overgedragen gekregen, op basis van een
exploitatieovereenkomst, en waarvan het Gebruik onder de in deze Licentie gestelde
voorwaarden door FEMU kan worden toegestaan. Tot het FEMU-repertoire behoort
ook bladmuziek waarvan de exploitatie en uitoefening door andere (buitenlandse)
organisaties aan FEMU zijn toevertrouwd op grond van wederkerige of andere
overeenkomsten.

Gebruik:

het uitsluitend ten behoeve van muziekactiviteiten van de Licentienemer
verveelvoudigen van Originele Bladmuziek onder de voorwaarden in deze Licentie.

Licentienemer:

het koor of orkest.

de Muzikant:

de natuurlijke persoon die lid is van of onderdeel uitmaakt van Licentienemer.

Originele Bladmuziek: door een Aangesloten muziekuitgeverij uitgegeven Bladmuziek waarvan een
nieuw exemplaar voor iedere Muzikant is aangeschaft via een regulier en erkend
verkoopkanaal en voor welke koop de desbetreffende Aangesloten muziekuitgeverij
van Licentienemer een vergoeding heeft ontvangen.
Rechthebbende:

de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk of diens rechtverkrijgenden,
zowel onder algemene als bijzondere titel.

Reproductie:

de reprografische, papieren of elektronische verveelvoudiging van Originele
Bladmuziek.

De definities die hier in enkelvoud zijn opgenomen gelden gelijk in hun meervoudsvorm.
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Artikel 2. Toestemming
2.1
Onder alle voorwaarden en beperkingen, zoals in deze Licentie gesteld, verleent FEMU voor het
territoir Nederland aan Licentienemer de niet-exclusieve en niet overdraagbare
toestemming om:
2.1.1 Originele Bladmuziek te verveelvoudigen en rechtstreeks uit de Bibliotheek op
papier te distribueren en/of elektronisch te distribueren naar de Muzikanten van
Licentienemer. Indien en voor zover onder het Gebruik sprake is van elektronisch (digitaal)
verveelvoudigen en/of distribueren van Bladmuziek ten behoeve van en naar de Muzikanten,
dan geldt tevens dat de te Gebruiken elektronische reproducties van Bladmuziek hetzelfde
doel dienen als papieren reproducties van Bladmuziek, hetgeen betekent dat de elektronische
reproducties uitsluitend bedoeld zijn voor weergave op de tablet en/of smartphone van de
desbetreffende Muzikant.
2.1.2 Uitsluitend voor intern Gebruik ten behoeve van de Muzikanten van Licentienemer
een Bibliotheek zonder commercieel oogmerk aan te leggen en te beheren onder haar
eigen verantwoordelijkheid.
2.2
De toestemming wordt uitsluitend gegeven voor de volgende doeleinden:
2.2.1 voor een enkele, later bijgekomen Muzikant, mits elke nieuwe bijkomende Muzikant de
Originele Bladmuziek aanschaft, of deze door Licentienemer voor iedere bijkomende
Muzikant is aangeschaft;
2.2.2 om aantekeningen op te maken;
2.2.3 om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen;
2.2.4 om de Originele Bladmuziek te vergroten of te verkleinen;
2.2.5 om Bladmuziek te kunnen aflezen van elektronische apparaten zoals tablets tijdens
repetities en uitvoeringen;
2.2.6 mits voor elke Muzikant de Originele Bladmuziek is aangeschaft, is Licentienemer tijdens
repetities en uitvoeringen tot maximaal 250 bezoekers gerechtigd songteksten alleen (zonder
grafische weergave van muziekwerken in de vorm van muzieknotaties zoals notenschrift) te
vertonen op schermen of af te drukken in een programmaboekje
Artikel 3. Bijzondere voorwaarden en beperkingen
3.1
Licentienemer koopt voor elk van zijn Muzikanten de Originele Bladmuziek.
3.2
Licentienemer mag de met deze Licentie verleende toestemming uitsluitend Gebruiken ten
behoeve van de muziekactiviteiten die plaatsvinden binnen de organisatie van
Licentienemer.
3.3
De Muzikanten mogen Reproducties van Bladmuziek uitsluitend voor zichzelf
gebruiken.
3.4
Licentienemer en de Muzikanten mogen Bladmuziek uitsluitend gebruiken op de wijze zoals
beschreven in deze Licentie voor de duur van de licentieperiode.
3.5
Voor iedere Reproductie welke Gebruikt wordt is de (set) Originele Bladmuziek, inclusief partituur
en alle partijen, door Licentienemer aangeschaft;
3.6
Licentienemer zal iedere elektronische reproductie van Bladmuziek in de
Bibliotheek voordat deze wordt gedistribueerd naar de Muzikanten voorzien van een
stempel met de naam van Licentienemer.
3.7
Licentienemer stelt een (centrale) bibliothecaris aan die uitsluitend de (digitale) Bladmuziek uit de
bibliotheek distribueert naar de Muzikanten. De (centrale) bibliothecaris legt rechtstreeks
verantwoording af aan het bestuur van Licentienemer.
3.8
Muzikanten hebben geen toegang tot de Bibliotheek en de daarin opgeslagen Bladmuziek.
3.9
Het is niet toegestaan aan Licentienemer om gehuurde of geleende Bladmuziek te verveelvoudigen
of op te nemen in de Bibliotheek
3.10
Licentienemer mag deze Licentie niet aan een ander Koor of orkest overdragen.
3.11
Licentienemer mag Reproducties van Bladmuziek niet verspreiden, verhuren, verkopen of
anderszins aan derden ter beschikkingstellen.
3.12
Het is Licentienemer en de Muzikanten niet toegestaan muziekwerken en/of Reproducties van
Bladmuziek te veranderen, te vertalen, aan te passen of te arrangeren, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Rechthebbende(n).
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3.13
3.14

De in deze Licentie vastgelegde toestemming beoogt geen overdracht van rechten,
waaronder intellectueel eigendomsrechten te bewerkstelligen.
Licentienemer zorgt ervoor dat de Muzikanten de in dit contract genoemde verplichtingen in acht
nemen.

Artikel 4. Informatieverstrekking
4.1
Licentienemer verplicht zich jaarlijks voor 1 maart aan FEMU volledige en juiste opgave te doen
van de door de FEMU gevraagde gegevens ten behoeve van de verschuldigde vergoedingen. Deze
gegevens betreffen in ieder geval het aantal Muzikanten, de naam van het orkest, het adres, en indien
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel het nummer van de inschrijving en de naam van de
contactpersoon en diens functie en emailadres.
4.2
Op verzoek van FEMU zal Licentienemer medewerking verlenen aan en/of de instructies opvolgen
opdat FEMU informatie krijgt over het gebruikte repertoire of opgave daarvan doen.
4.3
Op daartoe verstrekkend verzoek van FEMU zal Licentienemer medewerking verlenen aan controles
bij de activiteiten van Licentienemer. Licentienemer zal op daartoe verstrekkend verzoek FEMU of
een daartoe door FEMU aangewezen derde toegang verlenen tot oefenruimtes, concertzalen en/of
(elektronisch) archief teneinde FEMU de controles te laten uitoefenen.
Artikel 5. Facturen en betalingen
5.1
Facturering vindt plaats na ontvangst van de in het vorige artikel genoemde opgave.
5.2
Indien Licentienemer geen of geen tijdige opgave doet als bedoeld in het vorige artikel, is FEMU
gerechtigd een factuur aan Licentienemer te sturen op basis van een eerder van Licentienemer
ontvangen opgave van het aantal Muzikanten vermeerderd met 10%.
5.3
Licentienemer dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
5.4
In geval van niet of niet-tijdige betaling is Licentienemer van rechtswege in verzuim en vervallen
eventuele kortingen. Het factuurbedrag zal dan worden vermeerderd met 15% incassokosten.
Daarnaast is FEMU gerechtigd de wettelijke rente op de Licentienemer te verhalen.
5.5
FEMU zal in alle gevallen de verschuldigde licentievergoeding vermeerderen met BTW of
vergelijkbare omzetbelastingen tegen het wettelijke percentage.
5.6
Licentienemer zal, in verband met de uitvoering van deze Licentie, de berekening van de aan
grafische reproductierechten verschuldigde vergoeding en/ of de verdeling van de voor uitkering aan
Rechthebbenden beschikbare gelden, op eerste verzoek van FEMU, volledig opgave doen op door
FEMU aangegeven wijze van de door Licentienemer gebruikte Bladmuziek, eventuele relevante
inkomsten en overige gegevens die FEMU in het kader van de uitvoering van deze Licentie nodig
zou kunnen hebben.
5.7
Licentienemer verleent zo spoedig mogelijk na daartoe door FEMU te zijn verzocht
medewerking aan het vergaren van aanvullende gegevens die nodig zijn voor een correcte
incasso en verdeling van de vergoedingen die FEMU van Licentienemer heeft ontvangen.
Artikel 6. Vrijwaring
6.1
Deze Licentie vrijwaart Licentienemer niet voor aanspraken van de Rechthebbenden voor schade ten
gevolge van ander Gebruik van Bladmuziek door Licentienemer dan in deze Licentie is geregeld.
6.2
Licentienemer vrijwaart en zal te allen tijde FEMU volledig vrijwaren voor en tegen alle
schade, aanspraken, rechtsvorderingen en gerechtelijke acties, welke FEMU rechtstreeks lijdt en/of
overkomt wegens het schenden van of het niet uitvoeren door Licentienemer van de op hem rustende
verplichtingen overeenkomstig deze Licentie.
Artikel 7. Duur en beëindiging van de licentie; wijzigingen en (jaar-)tarieven
7.1
Deze Licentie treedt in werking op het moment dat de volledige betaling door FEMU is
ontvangen en duurt tot het einde van het kalenderjaar.
7.2
Deze Licentie zal aan het eind van elk kalenderjaar steeds stilzwijgend worden verlengd voor de
duur van een jaar.
7.3
FEMU kan deze Licentie schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
7.4
FEMU heeft het recht deze Licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
Licentienemer zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Licentie.
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7.5
7.6

7.7

7.8
7.9

7.10

Onverminderd andere rechtsmiddelen die FEMU ten dienste staan, kan FEMU bij gebreke
van volledige betaling haar toestemming opschorten zolang Licentienemer in verzuim is.
Licentienemer kan deze Licentie schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een
opzegtermijn van uiterlijk 3 maanden vóór het einde van het kalenderjaar, bij gebreke waarvan deze
Licentie van rechtswege wordt verlengd voor de duur van een jaar.
FEMU behoudt zich het recht voor – binnen de grenzen van de redelijkheid – de voorwaarden in
deze Licentie te wijzigen., in het bijzonder bijvoorbeeld op aangeven van officiële toezichthoudende
instanties. Wijzigingen zullen schriftelijk worden aangekondigd aan Licentienemer, waarna
deze direct van kracht worden en direct de vorige Licentievoorwaarden vervangen.
Het voor deze Licentie geldende tarief staat in bijlage 1. Geldende tarieven staan tevens op de
website van FEMU: www.femu.nl.
De geldende licentietarieven zullen ieder jaar aangepast worden op basis van het
consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS in de maand december van het
voorgaande jaar.
FEMU behoudt zich het recht voor om met inachtneming van een aanzeggingstermijn van drie (3)
maanden met ingang van elk nieuw kalenderjaar de tarieven te wijzigen met het oog op een
rechtvaardige, eerlijke en transparante repartitie, waarbij FEMU geen wijzigingen zal doorvoeren die
als onredelijk bezwarend moeten worden beschouwd.

Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden bij Licentienemer
8.1
Indien en voor zover zich aan de zijde van Licentienemer wijzigingen voordoen met betrekking tot
de in deze Licentie vervatte gegevens, stelt de Licentienemer FEMU daarvan direct schriftelijk in
kennis. In dat geval heeft FEMU het recht om de overeengekomen vergoeding, in
overeenstemming met zijn tarieven, aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Ook indien er
voor de Licentienemer relevante wijzigingen zijn aan de zijde van FEMU zullen deze aan hen
schriftelijk of via de website van FEMU kenbaar worden gemaakt.
8.2
Laat Licentienemer de onder 7.1 bedoelde kennisgeving achterwege, dan beschikt deze niet over de
voor het gewijzigde Gebruik vereiste toestemming van FEMU.
8.3
Licentienemer zal FEMU uiterlijk 2 maanden voor het eind van het kalenderjaar informeren over
veranderingen in het aantal Muzikanten van haar organisatie, zodat het toepasselijke (jaar-)tarief kan
worden vastgesteld.
Artikel 9. Gevolgen van beëindiging van deze Licentie
9.1
De beëindiging van de licentie laat de verplichtingen van Licentienemer zoals bepaald in
deze Licentie onverlet.
9.2
Indien de licentie wordt beëindigd, zal Licentienemer het gebruik van Reproducties zoals
toegestaan in en onder deze Licentie, onmiddellijk staken en gestaakt houden. Op eventueel
verzoek van FEMU zal Licentienemer tot dan toe gemaakte Reproducties overhandigen aan
FEMU die zich de wijze van vernietiging voorbehoudt.
9.3
Bij het beëindigen van de licentie door FEMU of de vereniging moet het digitale archief
direct worden vernietigd.
Artikel 10. Volledige Licentie
10.1
Deze Licentie omvat alle afspraken tussen Partijen inzake de in deze Licentie verleende toestemming
en treedt in plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen daarover.
10.2
De toepasselijkheid op deze Licentie van enige algemene of specifieke voorwaarden van
Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 11. Controle
11.1
Op daartoe verstrekkend verzoek van FEMU zal Licentienemer meewerken aan controles bij de
activiteiten van Licentienemer. Licentienemer zal op daartoe verstrekkend verzoek FEMU of een
daartoe door FEMU aangewezen derde toegang verlenen tot oefenruimtes en/of concertzalen,
teneinde FEMU de controles te laten uitoefenen.
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11.2

11.3

FEMU is gerechtigd om op ieder moment een audit dan wel accountants controle uit te
voeren of te laten uitvoeren door een derde partij, bijvoorbeeld door een registeraccountant.
De Licentienemer zal op eerste verzoek van FEMU aan de bij de controle betrokken
personen toegang verlenen tot zijn bedrijf voor het inzien van de administratie van
Licentienemer.
Indien en voor zover uit de controle blijkt dat Licentienemer te weinig heeft betaald, is
Licentienemer verplicht tot betaling van het te weinig betaalde bedrag, vermeerderd met de
wettelijke handelsrente over de periode waarin deze vergoeding aan FEMU had moeten worden
betaald tot de datum waarop deze daadwerkelijk wordt betaald, en indien sprake is van opzet de
toeslag als bedoeld in artikel 6, onverminderd eventuele andere rechten die FEMU op grond van
deze Licentie en/of de wet heeft.

Artikel 12. Algemeen
12.1
Elke kennisgeving of ander document dat volgens deze Licentie dient te worden verstrekt of
elke andere communicatie tussen Licentienemer en FEMU zal schriftelijk geschieden.
12.2
Op deze Licentie is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende
geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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Bijlage 1. Tarief
Licentienemer betaalt in 2019 voor deze Licentie per Muzikant per jaar het onderstaande tarief.
Orkesten

€ 5,32

FEMU zal het tarief vermeerderen met BTW of vergelijkbare omzetbelastingen tegen het wettelijke
percentage. De geldende licentietarieven zullen ieder jaar aangepast worden op basis van het
consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS in de maand juni van het voorgaande jaar.
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