
Ondergetekenden, 

 

…………………………………………………, geboren ……………………………. te ……………………., wonende 
……………………………………………………., (wettelijk vertegenwoordigd door………………………………………. 1), 
hierna te noemen: winnaar 

En 

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, 
kantooradres Choorstraat 1 ’s-Hertogenbosch, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
………………………………………. hierna te noemen: Schola Cantorum 

 

Overwegende dat: 

• Winnaar heeft deelgenomen aan de door de Schola Cantorum  uitgeschreven 
compositiewedstrijd; 

• Winnaar door de Schola Cantorum als winnaar is aangewezen; 
• Partijen een regeling wensen te treffen omtrent de auteursrechten in de breedste zin des 

woords. 

 

Komen als volgt overeen: 

1. Winnaar verklaart enig en uitsluitend rechthebbende conform artikel 1 van de Auteurswet te 
zijn. 

2. Winnaar geeft aan de Schola Cantorum een licentie om: 
i. Het door winnaar ingestuurde werk uit te voeren zowel ter gelegenheid 

van kerkelijke als ter gelegenheid van niet-kerkelijke uitvoeringen 
(uitvoeringsrechten, artikel 12 lid 1 1e en 4e Auteurswet); 

ii. Van het door winnaar ingestuurde werk opnames te maken en deze 
opnames uit te geven of te doen uitgeven zowel op geluidsdragers als via 
digitale streamingdiensten (in de ruimste zin des woords) 
(reproductierechten, artikel 12 lid 1 1e, 4e en 5e Auteurswet); 

iii. Het door winnaar ingestuurde werk in print (of digitale print-variant) uit te 
geven of te doen uitgeven (distributierechten, artikel 12 lid 1 2e 
Auteurswet); 

iv. Het door winnaar ingestuurde werk te verveelvoudigen ten behoeve van 
intern gebruik door de Schola Cantorum (artikel 12 lid 1 2e Auteurswet); 

v. Het door de winnaar ingestuurde werk uit te zenden of openbaar te maken 
via radio, televisie of internet (artikel 12 lid 1 5e en 6e Auteurswet). 

3. De licenties genoemd onder artikel 2 zijn exclusief gedurende een periode van 3 (drie) jaar 
ingaande op de dag na de dag waarop deze overeenkomst door beide partijen is 
ondertekend. Na ommekomst van deze periode blijven deze licenties van kracht gedurende 
de volledige duur van het auteursrecht van winnaar doch zijn deze niet langer exclusief. 

 
1 In te vullen in geval van een minderjarige deelnemer. 



4. Tegenover de licenties genoemd in artikel 2 staat geen vergoeding ook niet nadat de periode 
van drie jaar genoemd in artikel 3 eerste volzin zal zijn verstreken. 

5. Winnaar zal zich gedurende de in artikel 3 eerste volzin genoemde periode van drie jaar, al 
dan niet op verzoek van de Schola Cantorum, actief verzetten tegen inbreuken op deze 
licenties. 

6. Winnaar verplicht zich om hetgeen in deze overeenkomst is opgenomen aan zijn eventuele 
rechtverkrijgenden op te leggen. 

 

Aldus overeengekomen te ’s-Hertogenbosch, 

 

Winnaar:      Schola Cantorum: 

 

 

…………………………………..     ………………………………… 

Datum: ……………………..     Datum:…………………….. 

 

 

 


