LICENTIEOVEREENKOMST
Partijen
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:
Made Creatives, gevestigd te Ede, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 63969904, vertegenwoordigd door Machteld van
der Eijk, hierna te noemen ‘licentiegever’
en

(Bedrijfsnaam), gevestigd te (plaats), geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (KvK nummer), vertegenwoordigd door (naam
contactpersoon), hierna te noemen ‘licentienemer’.
In aanmerking genomen dat:
1. Licentiegever auteursrechthebbende is op de gemaakte werken zoals omschreven
in bijlage 1 bij deze overeenkomst, hierna te noemen ‘het werk’
2. Licentiegever en licentienemer alle overeengekomen afspraken vastleggen in
deze licentieovereenkomst
Komen zij als volgt overeen:
Artikel 1 Licentie
1. Licentiegever verleent aan licentienemer het exclusieve recht om de auteursrechten op het werk te gebruiken, openbaar te maken en verveelvoudigen, binnen Nederland en België.
2. Licentienemer verkrijgt uitdrukkelijk niet de bevoegdheid om sublicenties te verlenen. Derde partijen dienen voor publicatie altijd toestemming van licentiegever te
verkrijgen.
Artikel 2 Looptijd
1.De licentie wordt verleend voor bepaalde tijd, te weten van [datum] tot [datum].
2. Beide partijen zijn echter gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden,
zonder het verschuldigd zijn van schadevergoeding, in geval van:
a) aanvraag of verlening van surseance van betaling van een der partijen
b) aanvraag van faillissement of faillietverklaring van een der partijen
c) liquidatie of stopzetting van een der ondernemingen
d) onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van een der partijen
Artikel 3 Vergoeding

Met opmerkingen [1]:
Als het om een natuurlijke persoon gaat kun je volstaan
met de volledige naam en adres, eventueel aangevuld
met geboortedatum

1. Licentienemer is gehouden een bedrag van [bedrag] af te dragen aan licentiegever
ter vergoeding van het verleende recht.
Licentienemer zal de facturen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum overmaken
op NL57 SNSB 0705 8789 96 ten name van Made Creatives te Ede.
Artikel 4 Rechten en plichten
1. Licentiegever verklaart rechthebbende te zijn op het werk en daarmee de bevoegdheid te hebben deze overeenkomst aan te gaan.
2. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij een inbreuk op de auteursrechten vaststellen. Licentienemer verkrijgt uitdrukkelijk geen
volmacht om zelfstandig tegen inbreuken op te treden.
3. Licentiegever is gerechtigd een aanvullende vergoeding te vergen indien blijkt dat
er een onevenredigheid is ontstaan tussen de overeengekomen vergoeding en de
opbrengst van het werk door exploitatie door licentienemer in geval sprake is van
commercieel gebruik.
4. Licentiegever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden bij niet-exploitatie van
de auteursrechten.
5. Licentienemer is niet gerechtigd zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst
over te dragen aan een derde.
Artikel 5 Overtreding
1. Indien licentienemer in overtreding is met de bepalingen uit deze overeenkomst, is
hij gehouden een direct opeisbare boete van 5.000 euro te voldoen aan licentiegever, vermeerderd met 100 euro per dag voor iedere kalenderdag dat de overtreding
voortduurt.
2. Deze boete laat het overige recht op schadevergoeding door licentiegever onverlet.
Artikel 6 Slotbepalingen
1. Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan.
2. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
3.De rechter in het arrondissement waarin licentiegever is gevestigd is bevoegd om
kennis te nemen van alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, tenzij
een wettelijke verplichting ander bepaalt.
Bijlagen:
1. Het werk

Getekend:
Licentiegever
Machteld van der Eijk
Made Creatives

Datum

________________

________________

Licentienemer
(naam)
(naam bedrijf)

Datum

________________

________________

Bijlage 1

Het werk

(Geef hier een zo duidelijk mogelijke omschrijving over hetgeen waar de licentie voor
wordt verleend, dus bijv: ‘de (content) ontstaan uit de werkzaamheden d.d [datum]
mag worden gebruikt op [ ], te weten [kanalen], mits deze worden voorzien van
naamsvermelding’.)

