
 

Algemene voorwaarden verklaring hergebruik mailing 

 

Artikel 1: toepassingsgebied 

1. Deze algemene voorwaarden zijn in onderling overleg overeengekomen en gelden voor de drie 

beheersvennootschappen License2Publish, Copiepresse en Repropess. Gelieve deze zorgvuldig door te 

lezen. Door deze verklaring in te vullen, geeft u aan deze algemene voorwaarden te aanvaarden en na te 

leven. 

2. De verklaring is van toepassing op alle persartikelen uit het repertorium van License2Publish, 

Copiepresse of Repropress die die op welke wijze dan ook worden hergebruikt en die met name worden 

bewaard op een digitale drager en/of elektronisch worden verspreid (e-mail, intranet, extranet, internet 

etc.) binnen uw onderneming/organisatie/instelling of naar buiten toe. 

 

Artikel 2: ontstaan van de overeenkomst 

1. De verklaring van hergebruik dient uiterlijk te worden ingevuld op de datum waarvan sprake in de brief 

die u heeft gekregen.  

2. Deze verklaring van hergebruik is bindend voor uw onderneming/organisatie/instelling vanaf het 

moment dat deze verklaring aan ons heeft meegedeeld. Door het gevraagde document in te vullen, 

verklaart u in zijn geheel en zonder voorbehoud akkoord te gaan met de inhoud ervan en kan u deze 

achteraf niet meer betwisten. 

3. Op basis van de ingevulde aantallen zal, indien nodig, een factuur worden opgemaakt die overeenkomt 

met de verschuldigde rechten voor het secundair hergebruik dat door de 

onderneming/organisatie/instelling werd gemaakt. 

 

Artikel 3: privacyverklaring 

1. Door het invullen van de verklaring, gaat u ermee akkoord dat onze beheersvennootschappen 

(Copiepresse, License2Publish en Repropress) uw persoonsgegevens verwerken voor het opstellen en de 

uitvoering van de licentieovereenkomst indien dit noodzakelijk is . U heeft het recht om uw gegevens in 

te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn. Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op 

te nemen met License2Publish, Copiepresse of Repropress. Uw gegevens worden enkel onderling 

verzameld en meegedeeld tussen de drie beheersvennootschappen en aan contractueel met ons 

verbonden agenten, zoals Belga (Gopress). 

 



2. De verantwoordelijke persoon (en de contactpersoon die vermeld staat in het formulier) staan toe dat 

License2Publish, Copiepresse, en Repropress via het opgegeven mailadres of telefoonnummer contact 

kunnen opnemen indien er bijkomende inlichtingen nodig zijn teneinde de nodige documenten met 

betrekking tot de verklaring te kunnen opstellen. De beheersvennootschappen garanderen dat de 

verantwoordelijke persoon enkel zal worden benaderd in verband met het uitvoeren van deze verklaring 

en de verplichtingen voortvloeiend uit deze verklaring en dat de persoonsgegevens tijdens of na de 

uitvoering van de overeenkomst niet commercieel zullen worden geëxploiteerd of gebruikt. 

3. De beheersvennootschappen zullen alle persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met alle 

toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens). 

Onze privacy policy 

Artikel 4: sancties  

1.Bij gebrek aan aangifte binnen de aangegeven termijn, behouden wij ons het recht voor verdere stappen 

te ondernemen zoals wij deze ondernemen ten aanzien van elke overtreder met het oog op het in regel 

stellen van de inbreuken  op de rechten die ons bij mandaat werden toevertrouwd.  

2.Bovendien kan deze verklaring op erewoord worden onderzocht naar de echtheid ervan. Elke 

onvolledige of leugenachtige verklaring zal als een overtreding van de auteurswet worden beschouwd, 

waaraan de noodzakelijke gevolgen zullen worden gegeven. De wettelijke basis hiervan is artikel XI. 263§3 

Wetboek van economisch recht die bepaalt dat het bewijs van een opvoering, uitvoering, reproductie of 

enige andere exploitatie, alsook het bewijs van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde 

of gereproduceerde werken of over de inkomsten niet alleen door de processen-verbaal van de officieren 

of de agenten van de gerechtelijke politie kan worden geleverd, maar ook door de vaststellingen van een 

gerechtsdeurwaarder of tot het tegendeel bewezen is van een door beheersvennootschappen aangewezen 

persoon die erkend is door de minister en beëdigd is overeenkomstig artikel 572 van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

Artikel 5: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1.Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die 

zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. 

2.Indien één van de bepalingen uit onderhavige algemene voorwaarden nietig zou worden bevonden, 

blijven de overige bepalingen hun geldigheid behouden. 

3.Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze bepalingen vallen 

onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 


