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OVEREENKOMST VOOR DE OPENBAARMAKING VAN FILMWERKEN
Pa rtij e n !
De HBO Raad Vereniging van Hogescholen, gevestigd te 's Gravenhage (hierna te noemen
'de HBO Raad'), ten deze rechtsgeldig veoegenwoordigd door de heer Th. De Graaf, voorzitter,
en de heer A. de Graaf, directeur,
en
Stichting Videma, gevestigd te Noordeloos (hierna te noemen ïvidema'), ten deze rechtsgeldig
veoegenwoordigd door de heer A.J. Heskes (algemeen directeur),
Overwegende dat:
al De HBO Raad in deze overeenkomst optreedt namens de bij haar aangesloten Ieden;
b) Videma namens binnen- en buitenlandse rechthebbenden rechten uitoefeni terzake van
de openbaarmaking van filmwerken (videofilms & televisieprogramma's);
c) Deze overeenkomst mede omvat de (primaire en secundaire) groepsveooning van video-
films, waarvoor Videma gerechtigd is op te treden namens Filmservice BV.
d) De HBO Raad en Videma voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december
2013 een overeenkomst hebben gesloten ;
e) De HBO Raad voor de hier bedoelde Ieden toestemming wenst te verkrijgen voor de
openbaarmaking van filmwerken in de instellingen van deze Ieden vanaf 1 januari 2013;
Partijen komen overeen als volgt:
Definities
Een Iid: een bij de HBO Raad aangesloten Hogeschool
'Gewogen' studenten: het studentenaantal rekening houdend met een wegingsfactor in
verband met de tijd die de student in de instelling doorbrengt. De wegingsfactoren zijn
als volgt: voltijdstudenten 1.0, deeltijdstudenten 0.35 en duaal-studenten 0.35.
Artikel 1 - Toestemminn
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Videma en de HBO Raad, zowel in eigen hoeda-
nigheid als in hoedanigheid van veoegenwoordiger van haar Ieden. Een overzicht van de Ie-
den die deelnemen aan deze overeenkomst is aangehecht als bijlage 1. De HBO Raad garan-
deert dat zij bevoegd is om deze overeenkomst namens zichzelf en haar Ieden aan te gaan.
Videma garandeert dat zij bevoegd is om deze overeenkomst namens zichzelf en haar recht-
hebbenden aan te gaan.
2. Videma verleent onder de hierna vermelde voorwaarden toestemming aan de leden van de
HBO Raad voor de groepsveooning en doorgioe van videofilms en televisieprogramma's zoals
bedoeld in de aangehechte Licentievoorwaarden voor de vertoning van videofilms en televi-
sieprogramma's (bijlage 2). De aan een lid verleende toestemming wordt opgeschort zolang
de door de HBO Raad voor dat Iid vastgestelde betalingsverplichting niet wordt nagekomen.
De toestemming vervalt voor de Ieden van de HBO Raad bij het einde van het HBO Raad Iid-
maatschap.
3. Als ve|oninglocaties gelden alle ruimten die bij het Iid direct of indirect in beheer zijn, en/of
door dat Iid gebruikt worden in het kader van het onderwijs of aan de hogeschool verbonden
activiteiten (hal onderwijsinstelling, lesruimtes, recreatieruimtes, administratie, kantine, keu-
ken, etc.).
4. Op deze overeenkomst zijn de als bijlage 2 aangehechte Licentievoprwaarden voor de verto-
ning van videofilms en televisieprogramma's van toepassing, een en ander voorzover daar in
deze overeenkomst niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Deze overeenkomst vormt het
voorblad als bedoeld in de Licentievoorwaarden.
5. De Ieden als bedoeld in artikel 1.2 gelden als vertoner in de zin van de Licentievoorwaarden.
6. Artikelen 5, 7.1 t/m 7.5, 8.3 en 9.3 van de Licentievoorwaarden zijn niet van toepassing.
7. De HBO Raad informeert haar leden zo spoedig mogelijk na onde|ekening van deze overeen-
komst over de inhoud van deze overeenkomst en de Licentievoorwaarden.
8. Op deze overeenkomst zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing.
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Artikel 2 - Verqoedinq
1. In ruil voor de krachtens artikel 1 door Videma verleende toestemming, betalen de aangeslo-
ten hogescholen een jaarlijkse vergoeding aan Videma van C 0,292 (exclusief BTW, prijspeil
2013) per 'gewogen' student.
2. De HBO Raad verstrekt jaarlijks per 1 januari een opgaaf van het aantal ïgewogen' studenten
per aangesloten hogeschool. Ter bepaling van het aantal 'gewogen' studenten geldt als peil-
datum 1 oktober van het voorafgaande jaar. Op basis van deze opgave kan Videma de Ieden
rechtstreeks factureren.
3. De vergoeding als bedoeld in artikel 2.1 wordt jaarlijks, per 1 januari, aangepast op basis van
de afgeleide Consumentenprijsindex Alle Huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (waarbij de meest recente maand juni wordt vergeleken met de
daaraan voorafgaande maand juni). ..
4 Voor zover Ieden al beschikten over eeâ Iicentie van Videma ten behoeve van de vertoning
van filmwerken, zal deze worden beëindigd per 1 januari 2013.
5. Bij niet of niet tijdige betaling van enig uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd be-
drag, verkeert het betre|ende Iid, na aanmaning en verval van de daarin gestelde termijn
van 14 dagen, onmiddellijk in verzuim. Videma is gerechtigd om vanaf de dag der opeisbaar-
heid van een uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd bedrag tot de dag der algehele
voldoening aan het betre|ende Iid een wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een
gedeelte van één maand als een volle maand wordt beschouwd.
6. Het betre|ende Iid verplicht zich all: kosten die Videma moet maken tot invordering van door
de HBO Raad uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen, daaronder begre-
pen gerechtelijke kosten en redelijke kosten van buitengerechtelijke invordering, aan Videma
te vergoeden.
7. De Ieden van de HBO Raad als bedoeld in artikel 1.1 zijn verplicht alle redelijke buitengerech-
telijke, alsmede gerechtelijke kosten te vergoeden die Videma moet maken wegens het niet
nakomen van hun verplichtingen uit deze overeenkomst en/of wegens inbreuk op de verto-
ningrechten van de door Videma veoegenwoordigde rechthebbenden. Indien de leden van de
HBO Raad hierbij door de rechter in het gelijk worden gesteld komen deze kosten voor reke-
ning van Videma.
Artikel 3 - Loontijd; beëindiqinc
1. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2013 en Ioopt tot en met 31 december 2013.
2. De overeenkomst wordt na afloop van de in 3.1 genoemde periode steeds stilzwijgend en
ongewijzigd met een periode van twaalf maanden verlengd, tenzij één der partijen bij aange-
tekend schrijven aan de andere partij te kennen geeo dat hij deze verlenging niet wenst. De
kennisgeving dient de andere partij uiterlijk drie maanden voor afloop van de periode waar-
voor de overeenkomst is aangegaan te hebben bereikt.
3- Elke partij is steeds gerechtigd om een tussentijdse evaluatie van deze overeenkomst en van
de eventuele daarbij verder gemaakte afspraken te vragen, al dan niet naar aanleiding van
jurisprudentie en/of gewijzigde regelgeving.
4. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met
onmiddellijke ingang voor de toekomst te ontbinden indien de andere partij tekooschiet in de
nakoming van een verplichting uit deze overeenkomst en deze tekookoming, na daartoe
schrioelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Deze be-
voegdheid bestaat niet indien de tekookoming, gezien haar bijzondere aard of geringe bete-
kenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
5. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met
onmiddellijke ingang voor de toekomst te ontbinden indien de andere partij faillissement aan-
vraagt of failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt of verkrijgt, tot Iiquidatie over-
gaat danwel indien op enig deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.
6. De toestemming als bedoeld in artikel 1.2 vervalt bij beëindiging c.q. ontbinding van deze
overeenkomst.
Artikel 4 - Toenasselil'k recht; bevoende rechter
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te
nemen van uit deze overeenkomst vooovloeiende geschillen.
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Aldus overeengekomen, en in z-voud
opgemaakt en ondeoekend,
Stichting Videma
//1/ z'là
lc
datum :
plaats : Noordeloos
naam A.J. Heskes
functie Algemeen ' ect r
HBO Raad Vereniging van Hogescholen,
datum :
plaats : Den Haag
naam : mr. Th. De raaf
functie : oorzitter
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naam : drs. A. de
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functie : direc r
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Bijlagen
1. Overzicht Ieden HBO Raad
2. Licentievoorwaarden voor de vertoning van videofilms en televisieprogramma's
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