naburige rechten musici en acteurs

OPT-OUT FORMULIER
EXPLOITATIEOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.

De heer/mevrouw
wonende aan
Geboortedatum en -plaats:
Nationaliteit:
Registratienummer bij NORMA:
Ingangsdatum Exploitatieovereenkomst:
hierna te noemen: de UITVOERENDE KUNSTENAAR OF GEVOLMACHTIGDE
en

2.

STICHTING NABURIGE RECHTENORGANISATIE VOOR MUSICI EN ACTEURS (NORMA)

statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Catharina van Renneslaan 20,
1217 CX te Hilversum, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur-bestuurder T.
Nauta,
hierna te noemen: NORMA

In aanvulling op de Exploitatieovereenkomst die tussen de uitvoerende kunstenaar en/of
gevolmachtigde en NORMA tot stand is gekomen, verklaart de uitvoerende kunstenaar en/of
gevolmachtigde middels dit opt out- formulier genoemde Exploitatieovereenkomst te wijzigen.
Deze wijziging is bij sluiting van de Exploitatieovereenkomst mogelijk of tegen het einde van ieder
kalenderkwartaal met inachtneming van een termijn van drie maanden.
Door ondertekening van dit formulier draagt NORMA de aangegeven rechten en/of aanspraken zoals
bedoeld in artikel 1 van de Exploitatieovereenkomst voor genoemd(e) territorium/territoria weer terug
over aan de uitvoerende kunstenaar en/of gevolmachtigde.
Na ondertekening door beide partijen maakt dit formulier deel uit van de Exploitatieovereenkomst die
tussen partijen tot stand is gekomen.

Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

T 035-625 17 70

norma@stichtingnorma.nl
www.stichtingnorma.nl

KvK 41215643
NL54 RABO 0168 7488 19

De uitvoerende kunstenaar en/of gevolmachtigde wenst de navolgende rechten/aanspraken voor de
volgende land(en) uit te sluiten van, dan wel terug te trekken uit de overdracht zoals bedoeld in artikel
1 van de Exploitatieovereenkomst (aankruisen wat van toepassing is) 1:
Audio rechten en/of vergoedingsaanspraken [Thuiskopie audio en geschriften, Leenrecht audio
en geschriften, Archiefexploitatie, Radio, Heruitzending en Overige (toekomstige) exploitaties]
Voor de volgende landen:
Alle landen (wereldwijd)
Audiovisuele rechten en/of vergoedingsaanspraken [Thuiskopie video, Leenrecht video,
Televisie-uitzending, Openbare vertoning en kleine doorgifte, Video-On-Demand 2, Overige
filmrecht exploitatie, Archiefexploitatie, Heruitzending en Overige (toekomstige) exploitaties]
Voor de volgende landen:
Alle landen (wereldwijd)
Aldus in tweevoud getekend:
Ingangsdatum:

Datum van ondertekening:

namens NORMA

de uitvoerende kunstenaar of gevolmachtigde
(of de wettelijk vertegenwoordiger)

T. Nauta
Directeur-bestuurder

(handtekening)
(naam in blokletters)

De wettelijk verplicht collectief beheerde rechten en/of vergoedingsaanspraken kunnen niet individueel, door
de uitvoerende kunstenaar en/of gevolmachtigde zélf, worden beheerd. Dit betreft de rechten en/of aanspraken
met betrekking tot Thuiskopie, Leenrecht, Televisie-uitzending, Openbare vertoning/kleine doorgifte en
Heruitzending. Deze rechten en/of vergoedingsaanspraken kunnen alleen worden uitgesloten ten behoeve van
de overdracht aan een buitenlandse collectieve beheersorganisatie.
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De Video-On-Demand vergoeding zit alleen op gebruik in Nederland.
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