Overeenkomst muziekwerk

DE ONDERGETEKENDEN:
1.

STICHTING DONEMUS BEHEER, statutair gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen “Donemus”,
en

2.

Naam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land

hierna te noemen “de Componist”,
hierna waar toepasselijk gezamenlijk aangeduid met “Partijen”,
Dit overeenkomstformulier heeft betrekking op het hieronder genoemde Muziekwerk van de Componist:
Titel/Voorlopige werktitel
Componist
Bezetting
Jaar van compositie
Tijdsduur
Omschrijving elektronische media*

* Dit wil zeggen media in elektronische vorm voor ondersteuning van of gebruik met het Muziekwerk, onder andere
door gebruik van computer, video of audio (bijvoorbeeld een soundtrack voor twee of meer sporen), software-patches of live-elektronica.
Het muziekwerk met de hierboven genoemde gegevens wordt aangeduid als: “het Muziekwerk”.
Partijen komen overeen dat de afspraken zoals vastgelegd in de onderstaande overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn op het Muziekwerk:
Naam overeenkomst Uitgave-Raamovereenkomst
Datum ondertekening

Paraaf Donemus:
Donemus Overeenkomst over uitgave van muziekwerk/mei 2016

Paraaf Componist:
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Deze overeenkomst wordt hierna aangeduid met “de Overeenkomst”. De definities zoals genoemd in artikel 1.1. van
de Overeenkomst gelden eveneens voor dit overeenkomstformulier.
Meer in het bijzonder komen Partijen overeen dat de volgende afspraken van toepassing zijn op het Muziekwerk:
- de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en de garanties die ten aanzien van het muziekwerk worden
afgegeven, waaronder dat het Muziekwerk geen inbreuk maakt op de rechten van derden (artikel 2);
- de exploitatie van het Muziekwerk door Donemus (artikel 4);
- de vergoedingen voor exploitatie van het Muziekwerk (artikel 5);
- de productie van een Partituur en Speelmateriaal (artikel 7);
- de afspraken over informatie en repertoire-promotie (artikel 9 en 10); en
- de afspraken over de duur en beëindiging (artikel 11).
De Componist draagt hierbij ten behoeve van de promotie en de wereldwijde exclusieve exploitatie zoals nader overeengekomen in de Overeenkomst en met inachtneming van eventuele overeenkomsten met c.q. overdrachten aan auteursrechtenorganisaties als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst, alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Muziekwerk exclusief – dus met uitsluiting van ieder ander, inclusief de Componist zelf – over aan Donemus.
Donemus aanvaardt hierbij de overdracht als bedoeld in het vorige artikellid.
Dit overeenkomstformulier heeft te gelden als een akte in de zin van artikel 2 lid 2 Auteurswet.
De Componist doet ten aanzien van het Muziekwerk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

ALDUS ONDERTEKEND IN ORIGINEEL IN TWEEVOUD,

_________________________

_________________________

Stichting Donemus Beheer

Componist/Rechthebbende

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

Paraaf Donemus:
Donemus Overeenkomst over uitgave van muziekwerk/mei 2016

Paraaf Componist:
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