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  naburige rechten musici en acteurs  
  

  

REGELING NIET COMMERCIEEL GEBRUIK  

  

NORMA biedt haar aangeslotenen de mogelijkheid om ten aanzien van een bepaalde (opname van de) 

uitvoering gedurende een beperkte periode zelfstandig licenties te verlenen voor Niet-Commercieel 

gebruik van de betreffende (opname van de) uitvoering ten aanzien van Archiefexploitatie.    

  

Naam Uitvoerende Kunstenaar of gevolmachtigde:  

NORMA nummer:  

Titel (opname van) uitvoering:  

  

Door ondertekening van dit formulier maakt de Uitvoerende Kunstenaar (en/of gevolmachtigde) 

gebruik van de regeling Niet-commercieel gebruik ten aanzien van genoemde titel.   

  

In uitzondering op art. 1 sub g van de tussen de Uitvoerende Kunstenaar (en/of gevolmachtigde) en 

NORMA gesloten Exploitatieovereenkomst, verleent NORMA aan Uitvoerende Kunstenaar (en/of 

gevolmachtigde) toestemming om ten aanzien van genoemde titel licenties te verstrekken voor Niet-

Commercieel gebruik,  onder de navolgende voorwaarden waaraan de Uitvoerende Kunstenaar (en/of 

gevolmachtigde) zich verbindt. Bij niet naleving van genoemde voorwaarden wordt bedoelde 

toestemming geacht niet te zijn verleend.   

  

1. Het is de Uitvoerende Kunstenaar (en/of gevolmachtigde) uitsluitend toegestaan om ten aanzien 

van genoemde titel licenties te verstrekken voor Niet-Commercieel gebruik van die titel. Onder Niet-

Commercieel gebruik wordt verstaan: gebruik dat noch direct noch indirect gericht is op commercieel 

voordeel of geldelijke compensatie, een en ander in de breedste zin des woords.  

2. De toestemming van NORMA geldt voor het Nederlandse territorium en voor de duur van één jaar 

na ondertekening door NORMA van onderhavig formulier.   

3. De licentie wordt door de Uitvoerende Kunstenaar (en/of gevolmachtigde) verstrekt door 

gebruikmaking van een of meer Creative Commons Modelovereenkomsten voor Niet-Commercieel 

gebruik, zie www.creativecommons.nl.   

4. Deze regeling is alleen van toepassing indien en voor zover de Uitvoerende Kunstenaar (en/of 

gevolmachtigde) de enige rechthebbende ten aanzien van genoemde titel is. In geval meerdere 

rechthebbenden – zowel op basis van het naburige recht als het auteursrecht - zijn betrokken bij 

betreffende titel, is het slechts mogelijk om in gezamenlijkheid een licentie te verstrekken voor Niet-

Commercieel gebruik. Alle betreffende Uitvoerende Kunstenaars dienen in een dergelijke geval over de 

in deze regeling bedoelde toestemming van NORMA te beschikken.  

5. Ter verduidelijking van het onder punt 4 gestelde, wordt benadrukt dat deze regeling niet ziet op 

zogenoemde deelprestaties, waaronder de medewerking van de Uitvoerende Kunstenaar aan een 

audiovisuele productie waaraan meerdere rechthebbenden hebben meegewerkt dan wel aanspraken 

op kunnen doen gelden.    

6. De door NORMA verleende toestemming is persoonlijk en niet-overdraagbaar en zonder recht van 

substitutie. Desalniettemin is de Uitvoerende Kunstenaar (en/of gevolmachtigde) bevoegd om aan 

derde de bevoegdheid te verlenen om op basis van de door Uitvoerende Kunstenaar (en/of 

gevolmachtigde) verstrekte licentie voor Niet-Commercieel gebruik, een (sub-)licentie voor Niet-

Commercieel gebruik te verlenen. 
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Aldus in tweevoud getekend:  

  

Ingangsdatum:            Datum van ondertekening: 

  

      

namens NORMA  de uitvoerende kunstenaar of gevolmachtigde  
(of de wettelijk vertegenwoordiger)  

      

    

    

    

    

    

   (handtekening)  

 

 

                                      (naam in blokletters)     
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