BY ARTISTS FOR ARTISTS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN
FIDUCIAIRE AFSTAND

1. PlayRight aanvaardt uitsluitend natuurlijke personen als aangeslotene, geen rechtspersonen zoals
vennootschappen of vzw’s, ook al voldoen de aandeelhouders of zaakvoerders aan de toetredingsvoorwaarden
omschreven in de Statuten en het Algemeen Reglement van PlayRight.
2. Wanneer u als uitvoerende kunstenaar al aangesloten bent bij een buitenlandse beheersvennootschap voor
naburige rechten die eveneens optreedt voor uitvoerende kunstenaars van dezelfde categorie, en/of u hebt aan
dergelijke vennootschap een internationaal mandaat voor het beheer van uw rechten (met inbegrip van het
Belgisch grondgebied) verleend, dan moet u PlayRight daarvan in kennis stellen. PlayRight zal u meedelen wanneer
en onder welke voorwaarden u als aangeslotene van PlayRight kan worden aanvaard. PlayRight behoudt zich het
recht voor om ingeval van dubbele aansluiting de voor u berekende rechten niet uit te keren. Handelswijzen die
strekken tot het zich bedrieglijk toe-eigenen van onverschuldigde rechten, kunnen naargelang de omstandigheden
een strafrechtelijke inbreuk uitmaken.
3. Als gevolg van de overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand zal PlayRight instaan voor de inning,
het beheer en de verdeling van uw naburige rechten als uitvoerende kunstenaar. U staat aldus uw rechten op
uw prestaties als uitvoerende kunstenaar (zowel deze die reeds tot stand zijn gebracht op het ogenblik van de
ondertekening van deze overeenkomst als deze tot stand gebracht tijdens de looptijd ervan) af aan PlayRight, die
deze afstand uitdrukkelijk aanvaardt.
4. De fiduciaire afstand van rechten wordt gedaan met het oog op het collectief beheer ervan, met name het
innen en aan de rechthebbenden uitkeren van de rechten verbonden aan de exploitatie van hun prestaties van
uitvoerende kunstenaar, conform de wet en de Statuten en het Algemeen Reglement van PlayRight. PlayRight zelf
stelt geen enkele exploitatiehandeling met betrekking tot deze prestaties. Aangezien deze afstand in het belang van
de rechthebbende wordt gedaan, zal PlayRight alles in het werk stellen om de inning en de correcte verdeling van
de rechten te verzekeren.
5. Het voorwerp van de afstand bestaat uit de hierna bepaalde rechten m.b.t. de (opnamen van) de prestaties van
de rechthebbende, voor zover voor de uitoefening daarvan ingevolge nationale en internationale regelgeving, of
anderszins, de toestemming en/of de tussenkomst van een vennootschap voor het collectief beheer van naburige
rechten mogelijk of vereist is:
a) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende te reproduceren of te laten reproduceren;
b) het recht de verhuur of de uitlening van (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende toe te staan;
c) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende mee te delen aan het publiek, met inbegrip van
de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen
individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn;
d) het recht (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende door te geven via kabel;
e) het recht op vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik van (opnamen van) de prestaties van de
rechthebbende;
f) het recht op vergoeding voor de reproductie en/of de mededeling aan het publiek ter illustratie bij onderwijs en/
of wetenschappelijk onderzoek van (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende;
g) elk ander recht of recht op vergoeding m.b.t. de (opnamen van) de prestaties van de rechthebbende voor zover
voor de uitoefening daarvan ingevolge nationale en internationale regelgeving, of anderszins, de toestemming en/
of de tussenkomst van een vennootschap voor het collectief beheer van naburige rechten mogelijk of vereist is.
6. U kan deze overeenkomst zowel geografisch beperken (tot het Belgisch grondgebied/wereldwijd/wereldwijd met
uitzondering van bepaalde landen) als naargelang de categorie prestaties waarvan u al dan niet wenst dat PlayRight
collectief de inning, het beheer en de verdeling voor u waarneemt. PlayRight staat daarvoor echter enkel in voor
wat betreft die landen waarvoor zij met haar plaatselijke zustermaatschappij een wederkerigheidsovereenkomst
heeft gesloten. Meer informatie hierover vindt u op onze website: http://playright.be/internationaal/
7. Indien u deel wenst te nemen aan de besluitvorming binnen PlayRight kan dat, door vennoot te worden. De
toetredingsvoorwaarden vindt u in artikel 9 van de Statuten en artikelen 1 t.e.m. 5 van het Algemeen Reglement van
PlayRight. Deze documenten zijn te vinden op onze website.
8. U verbindt zich er als aangeslotene toe onverwijld aan uw vaste contactpersoon bij PlayRight elke wijziging door
te geven inzake uw persoonlijke en financiële gegevens, uw vertegenwoordiging en de reikwijdte van uw afstand
van rechten.
9. De gegevens die u verstrekt, worden verwerkt met het oog op de vervulling van het maatschappelijk doel van
PlayRight, zoals omschreven in artikel 3 van haar Statuten. Beheerder van het gegevensbestand is PlayRight CVBA
- Burg. Venn., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1080 Brussel, aan de Belgicalaan 14. Krachtens de
wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten hebben de vennoten en mandanten van PlayRight recht op
toegang tot en verbetering van hun gegevens.
10.Elk geschil naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de Controlecomités
zoals omschreven in de artikelen 10 t.e.m. 12 van het Algemeen Reglement van PlayRight.
11. U kan als vennoot of mandant deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van een
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Voor zover dergelijke opzegging ten laatste zes maanden voor het
einde van het boekjaar is ontvangen, zal de terugtrekking van de rechten uitwerking hebben de eerste dag van
het volgende boekjaar. Indien de opzegging van de terugtrekking minder dan zes maanden voor het einde van
het boekjaar wordt ontvangen, heeft de terugtrekking uitwerking de eerste dag van het boekjaar dat volgt op het
daaropvolgende boekjaar. De terugtrekking van de rechten gebeurt zonder afbreuk te doen aan de rechtshandelingen
die voordien door de vennootschap zijn gesteld.
12. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Statuten en/of het Algemeen Reglement
van PlayRight, geldt de volgende hiërarchie: 1) Statuten 2) Algemeen Reglement 3) deze algemene voorwaarden.
13. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Voor alle geschillen die voortvloeien uit
deze overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het Brusselse arrondissement bevoegd.

