ALGEMENE PUBLICATIEVOORWAARDEN SIJTHOFF MEDIA
1.
DEFINITIES
Bijdrage(n):

Honorarium:
Maker:

Medium/Media:

Opdracht:
Opdrachtbevestiging:

Overeenkomst:

Rechten:

Sijthoff Media:

Uitgave:
Voorwaarden:
2.
2.1
2.2

al het Rechten dragende materiaal (inclusief restmateriaal) dat door Maker wordt
aangeleverd, bestaande uit onder andere door Maker vervaardigde of aangeleverde
tekst-, audio- en (digitaal) beeldmateriaal en/of het resultaat van redactionele
werkzaamheden, bestemd voor publicatie in een Uitgave van Sijthoff Media. Onder
beeldmateriaal kan zowel foto-, video- als illustratiemateriaal worden verstaan.
het afgesproken honorarium in verband met de Opdracht en zoals vermeld op het
Opdrachtbevestiging.
de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de zelfstandige uitoefening van zijn
beroep of anderszins op freelance basis een Bijdrage heeft vervaardigd en deze ter
publicatie aanbiedt aan Sijthoff Media.
alle bestaande media en toekomstige voorzienbare en niet-voorzienbare media
waaronder, maar niet beperkt tot papieren media (magazines, kranten, boeken,
brochures, e.d.) en niet-papieren media (mobiel/tablet/internet/tv en radio), weben mobiele applicaties (apps), websites, (digitale of papieren) knipselkranten/digitale
nieuwskiosken, e-books, streaming, audio (o.a. podcasts), video, tv- of
internetuitzendingen, evenementen en overige mediatoepassingen en (digitale)
platforms.
de aan Maker door Sijthoff Media verstrekte opdracht tot het aanleveren van een
Bijdrage zoals nader omschreven in de Opdrachtbevestiging.
een aan Maker door Sijthoff Media via e-mail of anderszins verstrekte (digitale)
bevestiging, waarin de door Sijthoff Media aan Maker verstrekte Opdracht is
omschreven en de specifieke afspraken omtrent de Opdracht zijn vastgelegd
waaronder de inhoud van de Bijdrage, het Honorarium, de datum en het tijdstip van
aanlevering.
de tussen Maker en Sijthoff Media gesloten opdrachtovereenkomst zoals
omschreven in de Opdrachtbevestiging, waar deze Voorwaarden integraal onderdeel
van uitmaken.
Alle intellectuele eigendomsrechten en overige exclusieve rechten die rusten op de
Bijdrage(n) van Maker, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, naburig recht,
merkenrecht, portretrecht en persoonlijkheidsrechten.
Sijthoff Media B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect,
gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland, waaronder maar
niet beperkt tot Jongerenplatform Young & Connected B.V., Adfo Groep B.V., Alex
van Groningen B.V., Binnenlands Bestuur, i-Bestuur en AG Connect.
iedere publicatie, editie, (uitgave)product en/of dienst van Sijthoff Media ongeacht
de vorm of het Medium, al dan niet tegen betaling.
onderhavige algemene publicatievoorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Opdracht en op de Bijdragen en
treden in werking op 1 september 2021.
De toepasselijkheid van door Maker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

2.3

Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze
vooraf en schriftelijk overeengekomen zijn en zijn alleen van toepassing op de specifieke
Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

2.4

Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd om deze Voorwaarden te wijzigen tenzij dit een wezenlijke
verslechtering van de positie van Maker tot gevolg heeft.

2.5

Ingeval van wetswijzigingen, jurisprudentie e.d. en/of onvoorziene omstandigheden die gevolgen
hebben voor de Overeenkomst zullen partijen in overleg treden over hoe zij in redelijkheid invulling
kunnen blijven geven aan de betreffende afspraak.

3.
3.1

DE OPDRACHT
Maker accepteert de Opdracht overeenkomstig de Overeenkomst en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
Gelet op de specifieke, creatieve aard van de werkzaamheden voert Maker de Opdracht persoonlijk
uit. Het inschakelen van derden is toegestaan in overleg met Sijthoff Media, waarbij Maker persoonlijk
aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de Opdracht en Maker Sijthoff Media vrijwaart voor
aanspraken van deze derden met betrekking tot de Rechten van derden op de Bijdrage.

3.2.

3.3

Indien Maker een rechtspersoon is, dient de Opdracht te worden uitgevoerd door een natuurlijke
persoon, namens Maker. Sijthoff Media en Maker zullen bij het tot stand komen van de
Overeenkomst bepalen wie de betreffende natuurlijke persoon is.

3.4

Sijthoff Media verstrekt Maker alle bevoegdheden en informatie benodigd voor een goede uitvoering
van de Opdracht.

3.5

Indien en voor zover Maker in of bij de Bijdrage gebruik maakt van (beeld)materiaal van derden, dient
Maker zich ervan te overtuigen en zeker te stellen dat de derden instemmen met het gebruik van het
(beeld)materiaal in of bij de Bijdrage conform deze Voorwaarden.

3.6

Als Maker (of derden die door Maker worden ingeschakeld) in het kader van de Opdracht via social
media kanalen materiaal verspreidt dat als reclame gekwalificeerd kan worden (zoals gesponsorde
uitingen) zal Maker zich houden aan de Nederlandse Reclamecode, de Reclamecode Social Media van
de Stichting Reclame Code en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Dat houdt onder meer in dat
reclame via social media als zodanig herkenbaar dient te zijn, dat Maker kenbaar moet maken dat
hij/zij vergoeding in geld of natura ontvangt voor de uitingen en dat de uitingen niet misleidend
mogen zijn. Bovendien dient verspreiding van dergelijk materiaal door Maker alleen te geschieden in
overleg met en na goedkeuring van de redactie.

4.
4.1

ACCEPTATIE, PLAATSING EN RETOURNERING
Een Bijdrage zal door Sijthoff Media worden geaccepteerd wanneer deze binnen de afgesproken
termijn wordt aangeleverd en voldoet aan de afgesproken voorwaarden en redelijkerwijs te
verwachten kwaliteitseisen. Als de Bijdrage door Sijthoff Media wordt geaccepteerd, is het
afgesproken Honorarium verschuldigd. Sijthoff is nimmer verplicht tot publicatie van de Bijdrage(n).
Indien Maker op eigen initiatief een Bijdrage of een uitgewerkt idee aan een redactie van Sijthoff
Media aanbiedt, dient Maker zelf met de (hoofd-) redactie contact op te nemen over eventuele
plaatsing of gebruik van de Bijdrage of het uitgewerkte idee. Indien Maker binnen twee weken geen
reactie ontvangen heeft van de betrokken (hoofd-)redacteur inhoudende dat de Bijdrage is
geaccepteerd, dan is de Bijdrage niet geaccepteerd.

4.2

4.3

Wanneer de Bijdrage niet binnen 3 maanden na acceptatie door Sijthoff Media is gepubliceerd, vervalt
de in deze Voorwaarden opgenomen exclusiviteit tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
Indien de Bijdrage op eigen initiatief van Maker is aangeleverd, vervalt deze exclusiviteit indien deze
niet binnen 4 weken na acceptatie door Sijthoff Media is gepubliceerd. De licentie welke door Maker
aan Sijthoff Media is verleend ex artikel 6 komt in voornoemde gevallen eveneens te vervallen tenzij
Sijthoff Media het Honorarium voor de betreffende Bijdrage heeft voldaan vóór afloop van de
betreffende periode.

4.4

Maker geeft Sijthoff Media toestemming de door de desbetreffende redactie(s) noodzakelijk geachte
(beeld- of tekst)bewerkingen van de Bijdrage aan te brengen, zoals het zogenaamde kopij-klaar maken
en eindredactioneel bewerken, waaronder mede begrepen het in verband met de aard van het

Medium aanpassen en/of inkorten van de Bijdrage, zolang door publicatie van de door Sijthoff Media
bewerkte Bijdrage geen nadeel wordt toegebracht aan de goede naam en reputatie van Maker.
Ingeval van ingrijpende (materiële) wijzigingen in de Bijdrage vindt vooraf overleg plaats met Maker.
4.5

Sijthoff Media bepaalt de plaats en de opmaak van de Bijdrage in geval van publicatie.

4.6

Tenzij anders overeengekomen, accepteert Sijthoff uitsluitend digitaal aangeleverde Bijdragen
waaronder digitaal aangeleverd tekst, beeld-, foto-, audio- en videomateriaal.

4.7

De Bijdrage of bijbehorende informatiedragers of materialen worden alleen aan Maker geretourneerd
indien daarover vooraf afspraken zijn gemaakt . Sijthoff is niet verplicht de Bijdrage (en bijbehorende
informatiedragers of materialen) te bewaren

5.
5.1

ZELFSTANDIGHEID, AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE
Maker zal in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep of anderszins op freelance basis
werkzaam zijn voor Sijthoff Media. Maker is daarbij vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en
zonder toezicht of leiding van Sijthoff Media uit te voeren conform het bepaalde in de
Opdrachtbevestiging.

5.2

Maker en Sijthoff Media contracteren uitsluitend met elkaar op basis van een overeenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Sijthoff Media en Maker beogen uitdrukkelijk niet om een
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

5.3

Maker en Sijthoff Media kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting
1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als
dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing
te laten en daartoe deze Voorwaarden en de Opdracht/Overeenkomst opstellen en ondertekenen
voordat de uitbetaling plaatsvindt.

5.4

Maker is zich ervan bewust dat de gekozen vorm van samenwerking inhoudt dat werknemersrechten
en -verplichtingen niet van toepassing zijn.

5.5

Sijthoff Media kan aan de Maker een Opdracht geven, maar is nimmer verplicht Opdrachten te
verstrekken. Op zijn beurt kan Maker altijd een Opdracht van Sijthoff Media weigeren.

5.6

Maker is vrij in de wijze waarop hij/zij de Opdracht uitvoert en hij/zij is niet onder gezag van Sijthoff
Media gesteld, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Sijthoff Media om aanwijzingen te
geven inzake aard en inhoud van de Opdracht, redactionele formule, aanlevering kopij en pagina’s
alsmede planning, waaronder deadlines, ter concretisering van de door Maker te verrichten
werkzaamheden. Maker deelt zijn/haar werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de
uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt afstemming met Sijthoff Media plaats in geval van
samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de
werkzaamheden richt Maker zich naar de arbeidstijden bij Sijthoff Media.

5.7

Het tussen partijen overeengekomen Honorarium is een bruto bedrag. Mocht er onverhoopt sprake
zijn (geweest) van een dienstbetrekking, dan is Sijthoff Media gerechtigd het Honorarium aan te
passen aan de situatie en alle daaruit voortvloeiende schade op Maker te verhalen, voor zover
rechtens toegestaan. Onder deze schade is begrepen de loonbelasting en de premies
volksverzekeringen.

5.8

Sijthoff Media verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Maker ook voor andere opdrachtgevers
werkzaamheden verricht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 (geheimhouding). Dit is
slechts anders indien door het aanvaarden van opdrachten van derden in strijd wordt gehandeld met
een door Maker en Sijthoff Media gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

5.9

De Freelancer toont op verzoek van Sijthoff Media een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs).

6.
6.1

LICENTIE
Zonder dat door het gebruik als bedoeld in dit artikel een andere, extra vergoeding aan Maker
verschuldigd is dan het Honorarium zoals afgesproken in de Opdrachtbevestiging, verleent Maker aan
Sijthoff Media door ondertekening van de Opdrachtbevestiging en/of aanlevering van de Bijdrage,
geheel of gedeeltelijk, al dan niet in combinatie met werken van derden, in vertaling, in gewijzigde of
ingekorte vorm:
i. te gebruiken voor publicatie in de overeengekomen Uitgave(n) van Sijthoff Media;
ii. te (her)gebruiken in elke Uitgave van Sijthoff Media in Nederland anders dan de afgesproken
Uitgave, tenzij anders overeengekomen;
iii. te (her)gebruiken door licentienemers en/of externe uitgevers in de uitgaven van deze derden in
Nederland na instemming van de hoofdredacteur van de Uitgave genoemd onder i., tenzij anders
overeengekomen. Indien en voor zover deze Bijdrage uit beeldmateriaal bestaat, is dit uitsluitend
mogelijk in combinatie met redactionele kopij van Sijthoff Media;
iv. te (doen) opnemen in een (elektronisch) archief en reprografisch te (laten) exploiteren zoals in
digitale nieuwskiosken, knipselkranten en knipseldiensten, al dan niet met winstoogmerk, van of
geproduceerd door Sijthoff Media en/of via platforms, databanken of media van derden;
v. op te (laten) nemen en te (laten) exploiteren in voor derden zowel online als offline toegankelijke
(elektronische) databanken van Sijthoff Media en/of van derden (waaronder ook opname in en
exploitatie van een elektronisch archief en/of een elektronische knipseldienst (waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, Blendle, eLinea, LexisNexis en ANP);
vi. te gebruiken voor reclame-en/of promotiedoeleinden voor Uitgaven van Sijthoff Media en/of van
licentienemers en externe uitgevers ; en
vii. de Bijdrage (opnieuw) al dan niet tijdelijk op te (laten) slaan op (elektronische) informatiedragers
voor technische doeleinden zoals ten behoeve van lay-out en drukproces, ongeacht of de Bijdrage al
dan niet digitaal wordt aangeleverd en opgeslagen te houden, ten behoeve van, maar niet beperkt tot,
archiefdoeleinden en/of online of offline beschikbare databanken.

6.2

De in artikel 6.1 genoemde rechten omvatten het recht om ten behoeve van het hierin bedoelde
gebruik sublicenties te verlenen aan derde partijen, onder andere exploitanten van platforms en
databanken waarin Uitgaven van Sijthoff Media zijn opgenomen en externe uitgevers, zonder dat
daarvoor een aanvullende vergoeding verschuldigd is, tenzij daartoe andere afspraken zijn gemaakt.

6.3

Gedurende de periode van aanlevering van de Bijdrage tot en met zes maanden na publicatie van de
Bijdrage, worden de in dit artikel genoemde rechten op basis van exclusiviteit aan Sijthoff Media
verleend. Partijen kunnen ten aanzien van exclusiviteit in onderling overleg een andere termijn
overeenkomen in geval een der partijen in redelijkheid tot het oordeel kan komen dat hij door
handhaving van deze termijn in zijn belangen wordt geschaad. Na deze periode blijft de licentie op
niet-exclusieve basis bestaan voor de duur van het auteursrecht en staat het Maker vrij de Bijdrage
(inclusief restmateriaal) zelf te exploiteren of licenties te verlenen aan derde partijen, voor zover
daarmee door Maker geen inbreuk wordt gemaakt op Rechten van Sijthoff Media of derde partijen, en
tenzij anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

6.4

Na plaatsing van de Bijdrage in een Uitgave heeft voortdurende opname van de Bijdrage in een (al dan
niet tegen betaling) voor het publiek toegankelijke databank te gelden als voldoende exploitatie om de
niet-exclusieve licentie in stand te houden.

6.5

Het is Maker niet toegestaan om gedurende de periode dat Sijthoff Media exclusieve rechten heeft
met betrekking tot de Bijdrage, hetzelfde werk of een vrijwel identiek werk zelfstandig of middels een
derde openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, noch daarbij op enigerlei wijze behulpzaam te
zijn, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sijthoff Media. Sijthoff Media zal zijn
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

6.6

Maker behoudt het auteursrecht op de Bijdrage.

6.7

Maker kan gedurende die periode aan de redactie van de Uitgave waarvoor de Bijdrage is bestemd,
toestemming vragen om het werk voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele
doeleinden, te (laten) gebruiken. Die toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

7.
7.1

RECHTEN, GARANTIES, VRIJWARING EN NAAMSVERMELDING
Maker staat er jegens Sijthoff Media voor in dat hij de volledige Rechten op de Bijdrage bezit en dat hij
gerechtigd is om aan Sijthoff Media de rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 te verlenen
en dat door publicatie van de Bijdrage(n) door Sijthoff Media geen Rechten van derden worden
geschonden, tenzij hij schriftelijk bij aanlevering heeft aangegeven hier niet (volledig) voor in te
kunnen staan. Maker vrijwaart Sijthoff Media tegen alle aanspraken van of via derden ten aanzien van
de inhoud of het gebruik van de Bijdrage(n).
De in deze Voorwaarden aan Sijthoff Media verleende rechten omvatten al het door Maker geleverde
(beeld)materiaal, tenzij dit afkomstig is van derden en Maker bij het aanleveren van de Bijdrage
schriftelijk heeft aangegeven dat hij van deze derde(n) slechts toestemming heeft gekregen voor
bepaalde nader omschreven vormen van publicatie.

7.2

7.3

Maker zal Sijthoff Media tijdig en in ieder geval voorafgaand aan (de beslissing tot) publicatie van de
Bijdrage op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden waaronder de Bijdrage tot stand is
gekomen en die bij gebruik van de Bijdrage door Sijthoff Media zouden kunnen leiden tot vorderingen
van derden.

7.4

Maker verleent hierbij aan Sijthoff Media onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om iedere
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure te voeren in geval van enige inbreuk door derden op de
intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Bijdrage voor rekening van Sijthoff Media, tenzij
schriftelijk nader anders is overeengekomen. Sijthoff Media is niet verplicht een procedure te voeren.
Maker verplicht zich om in geval van een (gerechtelijke) procedure tegen Sijthoff Media in verband
met zijn Bijdrage alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is ter verdediging van de belangen van
Sijthoff Media en Maker.

7.5

Behoudens en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, doet Maker uitdrukkelijk
afstand van de in artikel 25 lid 1 sub a en c van de Auteurswet genoemde persoonlijkheidsrechten,
alsmede van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder b van de Auteurswet voor
zover het wijzigingen in de Bijdrage(n) of in de benaming betreft. Maker verklaart zich hierbij niet te
beroepen op de in artikel 25 lid 4 van de Auteurswet verleende bevoegdheid.

7.6

De naam van Maker wordt bij publicatie in een Uitgave vermeld, tenzij andersluidende afspraken zijn
gemaakt of anderszins blijkt uit het gebruik bij of uit de regels voor de betreffende Uitgave.

8.
8.1

HONORARIUM, ONKOSTEN EN AFREKENING
Sijthoff Media en Maker zullen in onderling overleg het Honorarium voor de Bijdrage en eventuele
onkostenvergoeding vaststellen en vastleggen in de Opdrachtfbevestiging. Het overeengekomen
Honorarium omvat de totale en enige vergoeding voor al het gebruik van de Bijdrage zoals bedoeld in
artikel 6. Sijthoff Media en Maker stellen hierbij vast dat deze vergoeding dient te worden beschouwd
als een billijke vergoeding voor het overeengekomen gebruik. Maker heeft geen recht op additionele
vergoeding zoals royalty’s, winstdeling of vergoeding van onkosten met betrekking tot de Bijdrage(n)
of een hergebruikvergoeding, tenzij hierover tussen partijen schriftelijk andersluidende afspraken zijn
gemaakt of artikel 6.3 van toepassing is. Indien Maker op grond van de wet of rechtspraak desondanks
recht zou hebben op een aanvullende vergoeding treden partijen met elkaar in overleg.

8.2

Betaling van het Honorarium geschiedt na levering en acceptatie van de Bijdrage aan de hand van een
door Maker overgelegde en door Sijthoff Media goedgekeurde factuur. Maker dient uiterlijk binnen
drie maanden na aanlevering van de Bijdrage te factureren, bij gebreke waarvan Sijthoff Media de

factuur kan weigeren en niet langer tot betaling verplicht is. Geen Honorarium is verschuldigd
wanneer Maker om welke reden dan ook, daaronder begrepen ziekte en vakantie, de
overeengekomen werkzaamheden niet verricht.
8.3

Indien aan Maker op grond van dwingend wettelijke bepalingen een beroep toekomt op een
aanvullende vergoeding, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Uitgangspunt daarbij is dat voor
exploitatie op een wijze die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onbekend was slechts een
aanvullende billijke vergoeding verschuldigd kan zijn, voor zover de daaruit voortvloeiende extra
inkomsten een afname aan inkomsten uit reeds bekende exploitatievormen overstijgen.

8.4

Sijthoff Media is uitsluitend het Honorarium verschuldigd indien en voor zover Sijthoff Media de
Bijdrage accepteert. Het Honorarium zal worden berekend en betaald conform het bepaalde in de
Opdrachtbevestiging.

8.5

Betaling van de geaccepteerde Bijdrage zal plaatsvinden in de maand volgend op de maand van eerste
publicatie van de Bijdrage, indien en voor zover de factuur tijdig conform de richtlijnen van Sijthoff
Media is ingediend. De factuur dient verder te voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden
gesteld. Sijthoff Media hanteert in principe een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

8.6

Eventuele vergoeding van (on)kosten vindt plaats op declaratiebasis na schriftelijke voorafgaande
goedkeuring van de hoofdredactie van de Uitgave waarvoor de Bijdrage bedoeld is. Ook ten aanzien
van reiskosten geldt dat deze worden vergoed volgens de daartoe opgestelde richtlijnen.

8.7

Het tussen partijen overeengekomen Honorarium is een brutobedrag. Mocht er onverhoopt sprake
zijn (geweest) van een dienstbetrekking, dan is Sijthoff Media gerechtigd het Honorarium aan te
passen aan de situatie en alle daaruit voortvloeiende schade te verhalen op Maker, voor zover
rechtens toegestaan. Onder deze schade is begrepen de loonbelasting en de premies
volksverzekeringen.

8.8

De verdeling van eventuele inkomsten uit regelingen van collectief hergebruik tussen Sijthoff Media en
Maker zal gebeuren op de in de branche gebruikelijke wijze of de op brancheniveau nader
overeengekomen wijze en met in achtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9.
9.1

BEËINDIGING
Indien Maker handelt in strijd met artikel 5 t/m artikel 7 en/of artikel 10 van deze Voorwaarden is
Sijthoff Media gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke
ingang te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Sijthoff Media wegens wanprestaties door
Maker.
De licentie die conform artikel 6 door Maker aan Sijthoff Media wordt verstrekt is een voortdurende
licentie voor de duur van het auteursrecht (en/of andere Rechten die daarop rusten), die door Maker
niet tussentijds kan worden opgezegd.

9.2

9.3

Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang
schriftelijk te ontbinden, indien:
a. de wederpartij een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke
ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie
tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
b. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard;
c. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, of;
d. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.

9.4

Sijthoff Media is verder gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met
onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien: a. Maker wettelijke schuldsanering aanvraagt of
Maker wettelijke schuldsanering wordt verleend; b. Maker onder bewind of onder curatele wordt
gesteld, of c. Maker komt te overlijden.

9.5

Beëindiging van de Overeenkomst laat de in artikel 6 verleende rechten onverlet.

9.6

In geval van opzegging, ontbinding of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, blijven de
bepalingen die naar hun aard het einde van de Overeenkomst overleven, ook nog na beëindiging
tussen partijen gelden, waaronder, doch niet beperkt tot de in artikel 7 genoemde garanties , de
verplichting tot geheimhouding (artikel 10), alsmede de (fiscale) verantwoordelijkheden van Maker die
voortvloeien uit de Overeenkomst.

10.
VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Maker is gebonden tot geheimhouding van alles wat hem omtrent Sijthoff Media in het algemeen en
de Uitgave en de Opdracht in het bijzonder bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd of
waarvan Maker het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Deze verplichting blijft ook na het
einde van de Overeenkomst bestaan.
11.
11.1

VERZEKERINGEN
Maker is gehouden zelf voor de door hem nodig geachte (aansprakelijkheids)verzekeringen in verband
met de Opdracht zorg te dragen, zoals gebruikelijk in de branche.

11.2

Maker zal de Opdracht zoveel als mogelijk met eigen apparatuur waaronder computer, mobiele
communicatiemiddelen en dergelijken uitvoeren. Maker is zelf verantwoordelijk voor deze apparatuur
en dient zorg te dragen dat deze voorzien is wvan een werkende Anti-Virus Scanner met de laatste
update.

12.
12.1

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Sijthoff Media en
Maker is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Voorwaarden of de
Overeenkomst, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2

Maker verklaart hierbij dat hij/zij een volledige en goed leesbare kopie van deze Algemene Publicatievoorwaarden heeft ontvangen. Maker gaat hierbij expliciet akkoord met deze Algemene Publicatievoorwaarden als onderdeel van de huidige en toekomstige Opdrachten die door Sijthoff Media aan Maker
worden verleend.
Voor akkoord ondertekend door Maker:

NAAM MAKER: ………………………………………..
DATUM: ………………………………

HANDTEKENING: …………………………………………………

