Regeling gebruik opdrachtmateriaal (2015) Sanoma Media Netherlands B.V.
De “Regeling gebruik opdrachtmateriaal” heeft (uitsluitend) betrekking op het gebruik van al het rechtendragend materiaal dat in
opdracht van Sanoma Media Netherlands B.V. en haar huidige en toekomstige minder- en meerderheidsdeelnemingen (hierna:
“Sanoma”) door een freelancer wordt/is vervaardigd en waarvoor geen andersluidende afspraken zijn gemaakt.
De afspraak over de vergoeding voor het beoogde gebruik, zowel on- als offline wordt per opdracht schriftelijk of mondeling
gemaakt met de contactpersoon van de freelancer bij de redactie van een Sanoma-titel.
Licentie
1. De regeling houdt in dat de freelancer het recht verleent aan Sanoma om het in opdracht van Sanoma vervaardigde materiaal
(zowel het gepubliceerde als het zogenaamde “restmateriaal”), al dan niet in combinatie met werken van derden en al dan niet in
bewerkte vorm, voor onbepaalde tijd te (laten) gebruiken en/of (laten) exploiteren in:
(i) alle uitgaven van of geproduceerd door Sanoma, via alle mogelijke exploitatie- en publicatievormen en media, waaronder via
platforms, kanalen, databanken of knipseldiensten van derden, al dan niet door het verlenen van sublicenties 1;
(ii) alle uitgaven van of geproduceerd door Sanoma Corporation, via alle mogelijke exploitatie- en publicatievormen en media,
waaronder via platforms, kanalen, databanken of knipseldiensten van derden, al dan niet door het verlenen van sublicenties 2; en,
(iii) alle uitgaven van en geproduceerd door derden3.
Het auteursrecht op het materiaal blijft overigens bij de freelancer berusten. Freelancer garandeert dat het materiaal geen inbreuk
maakt op de rechten van derden, derden geen auteursrechtelijke bevoegdheden of andere rechten op het materiaal is verleend, en
vrijwaart Sanoma ter zake volledige van mogelijke schade.
De hoofdredacteur van de titel die de opdracht aan de freelancer heeft gegeven, ziet erop toe dat met het genoemde gebruik
rekening wordt gehouden met de belangen van de freelancer en eventueel andere betrokkenen en kan zo nodig het voorgenomen
gebruik verhinderen.
2. Freelancer zal gedurende de eerste negen maanden na de eerste publicatie niet aan anderen toestemming geven om het in
opdracht van Sanoma vervaardigde materiaal openbaar te maken of te verveelvoudigen en dat ook zelf niet doen. Deze periode
wordt berekend vanaf de datum van eerste publicatie, dan wel, indien binnen één jaar na de opdracht verlening geen publicatie
heeft plaatsgevonden, vanaf de datum van de factuur voor de opdracht. De freelancer kan gedurende die periode aan Sanoma
toestemming vragen om het werk voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken.
Sanoma zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Voor zover nodig zal freelancer op eerste verzoek van Sanoma
een schriftelijke bevestiging van de hierboven bedoelde exclusiviteit bij akte bevestigen.
Na negen maanden blijft de licentie aan Sanoma zonder beperking in de tijd bestaan, en staat het freelancer vrij het werk ook zelf te
(her)gebruiken of aan derden aan te bieden, als hij of zij de enige rechthebbende op het werk is. In situaties waar Sanoma mederechthebbende is, blijft toestemming van Sanoma noodzakelijk.
Vergoeding
De met uw contactpersoon bij de redactie overeengekomen billijke vergoeding heeft in ieder geval betrekking op de volgende
gebruiks- en exploitatierechten:
 redactioneel gebruik in papieren producten van of geproduceerd door Sanoma en Sanoma Corporation, niet in de tijd beperkt;
 redactioneel gebruik in andere media, zoals op een website of in een ander digitaal product, van of geproduceerd door Sanoma
en Sanoma Corporation niet in de tijd beperkt;
 gebruik voor promotionele doeleinden van of geproduceerd door Sanoma en Sanoma Corporation (print, digitaal, online of
anderszins), niet in de tijd beperkt;
 opname en beschikbaar houden in een digitaal archief van Sanoma, intern en extern online doorzoekbaar, niet in de tijd
beperkt, waarbij het beschikbaar houden van het materiaal in het archief geldt als voldoende mate van exploitatie;
 gebruik in toekomstige ten tijde van de opdrachtverstrekking nog onbekende exploitatievormen.
In geval van gebruik in producten van en geproduceerd door derden worden de (eventuele) opbrengsten van het in gebruik geven
van het materiaal aan deze derde door Sanoma volgens de in Bijlage 1 opgenomen verhouding verdeeld.
In geval van gebruik van het materiaal voor een ten tijde van het aangaan van de opdracht onbekende exploitatievorm, en voor
zover de daaruit voortvloeiende extra inkomsten een afname aan inkomsten uit reeds bekende exploitatievormen overstijgen, zullen
partijen, indien freelancer op grond van dwingendrechtelijke redenen aanspraak maakt op een aanvullende vergoeding, in overleg
treden teneinde een aanvullende billijke vergoeding voor dit gebruik overeen te komen.
Ingangsdatum
Bovenstaande regeling gaat in op 22 oktober 2015. Ingeval u na 22 oktober 2015 opdrachten van Sanoma accepteert, houdt dit in
dat u deze Regeling gebruik opdrachtmateriaal aanvaardt.

1

Omvat mede gebruik in door Sanoma geproduceerde custom media producten en gebruik door een buitenlandse licentie uitgave van de titel die de
opdracht heeft gegeven.
2
Sanoma Corporation (Finland), haar huidige en toekomstige minder- en meerderheidsbelang deelnemingen (dochters).
3
Bij gebruik door derden worden de (eventuele) opbrengsten van het in gebruik geven van het materiaal tussen partijen verdeeld overeenkomstig Bijlage 1.

