
Voorwaarden van het 
aansluitingscontract
Artikel 1 – Definities

In het Aansluitingscontract wordt verstaan onder:

Lira: Stichting Lira te Hoofddorp. Lira is opgericht in 1986 en houdt zich als auteursrechtorganisatie bezig met het 

collectief beheer voor schrijvers en vertalers van hun rechten op auteursrechtelijk beschermde werken.

Bestuur:  Het Bestuur van Lira.

Bijlage: Bijlage bij het Lira Aansluitingscontract waarin de Rechten worden gedefinieerd.

Bureau:  (De bevoegde vertegenwoordiger(s) van) de organisatie die door het Bestuur belast is met de dagelijkse 

bedrijfsvoering van Lira.

Auteur: De auteur die Werken als hierna gedefinieerd vervaardigt, waaronder, maar niet beperkt tot: de dichter, de 

prozaschrijver, de essayist, de toneelauteur, de scenarioschrijver, de hoorspelauteur, de librettist en componist van 

opera’s, operettes en musicals, de journalist, de vertaler, de ondertitelaar, de bewerker, et cetera.

 In het geval dat het Aansluitingscontract wordt gesloten tussen Lira en één of meer erfgename(n) van de Auteur, 

wordt met ‘Auteur’ bedoeld: de erfgenaam/erfgenamen van de Auteur.

Rechten: De rechten zoals gedefinieerd in de Bijlage bij het Lira Aansluitingscontract.

Toekomstige 

Werken: Werken die zijn ontstaan nadat de Auteur het Aansluitingscontract met Lira is aangegaan.

Voorblad: Het door Auteur ondertekende voorblad van het Aansluitingscontract waarop diens gegevens zijn ingevuld en 

waarop is aangegeven welke rechten aan Lira worden overgedragen.

Voorwaarden: Deze Voorwaarden bij het Lira Aansluitingscontract.

Werken: Auteursrechtelijk beschermde werken van tekstuele aard, zoals literaire, literair-dramatische, 

muziekdramatische, educatieve, journalistieke of wetenschappelijke werken, alsmede daarop gebaseerde werken, 

al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van deze werken, zoals audio-, video-, theatrale, 

audiovisuele en multimediale werken, van welke aard en in welke vorm ook, zowel analoog als digitaal. Onder 

Werken wordt niet verstaan werken van tekstuele aard welke oorspronkelijk zijn vervaardigd ten behoeve van een 

muziekwerk, niet zijnde een muziekdramatisch werk. In een niet-limitatieve opsomming worden in dit 

Aansluitingscontract concreet onder meer begrepen: gedichten,  verhalen, essays, artikelen, columns, novellen, 

romans, educatieve, wetenschappelijke en andere geschreven werken, éénakters, toneelstukken, sketches, 

hoorspelen, conferences, tv-spelen, tv-series, tv-films, speelfilms en animatiefilms, alsook muziekdramatische 

werken van schrijvers/componisten zoals opera’s, operettes en musicals, alsmede scenario’s en/of scripts die aan 

genoemde werken ten grondslag liggen.

Artikel 2 – Toepassing

1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van het Lira Aansluitingscontract. 

2. De Voorwaarden vervangen de voorwaarden zoals deze voorheen uit hoofde van het Aansluitingscontract tussen Auteur en Lira  

 van toepassing waren. 

3. Lira is bevoegd bij rechtsgeldig tot stand gekomen stichtingsbesluit eenzijdig wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. 

4. Lira verplicht zich de Auteur schriftelijk in kennis te stellen van de in lid 3 bedoelde wijzigingen. Indien Auteur zich hiermee 



akkoord heeft verklaard op het Voorblad of anderszins, kan Lira de gewijzigde Voorwaarden per e-mail aan Auteur toezenden. 

5. Door ondertekening van het Aansluitingscontract verklaart de Auteur uitdrukkelijk bij voorbaat akkoord te gaan met de in lid 3 

bedoelde wijzigingen, met dien verstande dat de Auteur bevoegd is deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te doen 

ontbinden mits hij, binnen 30 dagen na dagtekening van de in lid 4 bedoelde kennisgeving, via aangetekend schrijven aan Lira 

heeft laten weten dat hij van dit recht gebruikt maakt. In geval van ontbinding is artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 – Overdracht, lastgeving en volmacht

1. De Auteur draagt met het oog 1. op de exploitatie als bedoeld in artikel 4 aan Lira over en levert aan Lira de Rechten als vermeld op 

het Voorblad onder I en de door Auteur aangekruiste Rechten vermeld op het Voorblad onder III, zulks met betrekking tot alle 

door de Auteur reeds vervaardigde en tijdens de looptijd van deze overeenkomst nog te vervaardigen Werken. Lira aanvaardt de 

in dit lid bedoelde overdracht. 

2. Door de in lid 1 omschreven overdracht vallen de Rechten in het vermogen van Lira. 

3. Indien en voorzover de Rechten als vermeld op het Voorblad onder I en III op Toekomstige Werken niet bij voorbaat kunnen 

worden geleverd, verleent de Auteur aan Lira met uitsluiting van ieder ander en van zichzelf de onherroepelijke last en volmacht 

zulks met het recht van substitutie, de Rechten op die Toekomstige Werken van de Auteur op eigen naam uit te oefenen in de in 

artikel 4 bedoelde betekenis en omvang. Lira aanvaardt deze onherroepelijke last en volmacht met betrekking tot de Rechten op 

de Toekomstige Werken van Auteur.

4. De overdracht van de Rechten als vermeld op het Voorblad onder I-d, I-e en III-a geschiedt onder gelijktijdige verlening door Lira 

aan Auteur van een – niet-overdraagbare – licentie en volmacht om zijn Werken te publiceren op een eigen website of op een door 

Auteur verzorgde ruimte op een door een derde beheerde verzamelwebsite, mits daarmee geen rechten van derden worden 

geschonden. Auteur vrijwaart Lira voor aanspraken van derden terzake van deze publicaties.

5. Auteur verleent Lira voorts een onherroepelijke, niet-exclusieve last en volmacht om gedurende de looptijd van het 

Aansluitingscontract aan derden toestemming te verlenen voor de uitoefening van de Rechten als vermeld op het Voorblad onder 

II, met inbegrip van de bevoegdheid om in rechte al dan niet in eigen naam ten behoeve van Auteur op te treden tegen inbreuken 

op voormelde Rechten.

Artikel 4 - Exploitatie

1. Lira heeft krachtens de overdracht en lastgeving als bedoeld in artikel 3 het recht verkregen om, voor wat betreft de Rechten als 

vermeld op het Voorblad onder I en III als enige, met uitsluiting van ieder ander, daaronder begrepen de Auteur zelf, de Rechten 

waar ook ter wereld op eigen naam uit te oefenen of te doen uitoefenen. Lira is aldus bevoegd om toestemming te verlenen of te 

weigeren om de Werken of verveelvoudigingen daarvan in de in de Bijlage bedoelde betekenis te gebruiken, om de voorwaarden 

vast te stellen waaronder die toestemming verleend wordt, en om in rechte op te treden tegen inbreuken op de Rechten en om 

voorts al datgene te (doen) verrichten, zowel in als buiten rechte, waartoe de Auteur zonder deze overeenkomst zelf gerechtigd 

zou zijn.  

2. Lira spant zich in om de Rechten ten behoeve van Auteur uit te oefenen en te handhaven. Daartoe kan zij overeenkomsten 

aangaan met binnen- en buitenlandse organisaties wiens doelstelling gelijk is of verwant is aan die van Lira. Lira kan haar eigen 

werkzaamheden voorts geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden. 

3. Lira zal, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, slechts gebruik van de Werken van Auteur aan derden toestaan onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat de morele rechten van de Auteur, zoals vastgelegd in artikel 25 van de Auteurswet, worden 

gerespecteerd.

Artikel 5 - Vergoeding

1. Lira verplicht zich om met inachtneming van de geldende statuten, reglementen en rechtsgeldig tot stand gekomen 

stichtingsbesluiten het aan de Auteur toekomende te betalen. 

2. Lira is gerechtigd om, alvorens tot verdeling over te gaan, een vergoeding voor de kosten van exploitatie en verdeling in te 

houden op de door haar geïncasseerde gelden, een en ander als bepaald in het toepasselijke repartitiereglement. 

3. Lira is voorts gerechtigd om op de aan Auteur toekomende uitkeringen een bedrag in te houden ten behoeve van sociale en 

culturele doeleinden (de zogeheten socu-gelden), een en ander als bepaald in het toepasselijke (repartitie-)reglement. Door 

ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Auteur zich uitdrukkelijk bij voorbaat akkoord met door het Bestuur reeds 

genomen en in de toekomst nog te nemen besluiten met betrekking tot de vaststelling van de hoogte en de bestemming van deze 

inhoudingen, welke het percentage van 15% niet zullen overstijgen. 



4. Reclames over in enig jaar verrichte afrekeningen worden in behandeling genomen tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar 

volgend op het kalenderjaar waarin desbetreffende afrekening is verricht. Nadien vervalt het recht van de Auteur om over de 

desbetreffende afrekening te reclameren.

5. In geval Lira heeft vastgesteld dat een reclame gegrond is, is Lira uitsluitend gehouden tot aanzuivering van het tekort, indien 

aangezegd vermeerderd met de wettelijke rente vanaf ten vroegste de dag van aanzegging. 

6. Lira is wettelijke rente verschuldigd over het krachtens afrekening aan Auteur uit te keren bedrag. Tenzij anders bepaald in het 

toepasselijke repartitiereglement, is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na dagtekening van de afrekening. 

7. Behalve in geval van opzet of grove schuld van Lira zelf, is Lira nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade of 

verlies, hoe ook genaamd of tot betaling van rente anders dan voorzien in lid 5 en 6. 

Artikel 6 – Aanmelding van Werken

1. De Auteur verbindt zich bij het sluiten van deze overeenkomst om reeds bestaande Werken en de nadien tijdens de duur van deze 

overeenkomst nog te maken Werken in een zo vroeg mogelijk stadium en uiterlijk op het moment van voltooiing daarvan aan 

Lira te melden op de door Lira aan te geven wijze. Voorts zal hij Lira, op de door Lira aan te geven wijze, op eerste verzoek 

voorzien van alle gegevens en bescheiden met betrekking tot zijn Werken, die Lira bij de uitoefening van haar werkzaamheden 

nodig heeft. 

2. Door de melding bekrachtigt de Auteur tevens de in artikel 3 omschreven overdracht. 

3. Indien de Auteur verzuimt Werken op door Lira aangegeven wijze aan Lira te melden kan hij geen enkele aanspraak op uitkering 

van vergoedingen met betrekking tot de desbetreffende Werken doen gelden, onverminderd de verplichting van de Auteur om 

die Werken alsnog op de door Lira aangegeven wijze te melden. 

4. Lira is gerechtigd door haar te maken kosten die het gevolg zijn van het niet juist of niet volledig melden van Werken door de 

Auteur, met inbegrip van de kosten die zij heeft gemaakt om de desbetreffende melding alsnog in haar bezit te krijgen, aan de 

Auteur in rekening te brengen, tot een maximum van het bedrag dat de Auteur zou hebben ontvangen bij melding door op Lira 

aangegeven wijze.

Artikel 7 – Garantie en vrijwaring, verhouding tot derden

1. De Auteur staat er jegens Lira voor in dat hij op het moment van overdracht en lastgeving over de volledige en onbezwaarde 

Rechten op de Werken als bedoeld in artikel 3 beschikt en dat hij bevoegd is tot het sluiten van deze overeenkomst en het tot 

stand brengen van de daarin opgenomen overdracht en/of lastgeving van de Rechten op bestaande en Toekomstige Werken als 

bedoeld in artikel 3. Hij staat er in het bijzonder jegens Lira voor in dat de Rechten op (Toekomstige) Werken niet eerder (bij 

voorbaat) aan derden zijn geleverd. Auteur vrijwaart Lira tegen eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde en tegen de 

gevolgen van dergelijke aanspraken voor Lira, met inbegrip van de kosten welke Lira moet maken om aanspraken van derden af 

te weren. 

2. Indien de Auteur vóór ondertekening van deze overeenkomst bepaalde Rechten met betrekking tot de Werken aan een derde 

heeft overgedragen, is hij verplicht zo spoedig als zijn contractuele verhouding met die derde hem dit toestaat, ervoor zorg te 

dragen dat de door hem overgedragen Rechten aan hem worden terugovergedragen en verbindt hij zich deze Rechten alsnog zo 

spoedig mogelijk over te dragen aan Lira op de wijze en in de omvang als voorzien in artikel 3. 

3. Als gevolg van de overdracht van de Rechten en in verband met de garantieplicht van de Auteur als bedoeld in lid 1, is het de 

Auteur niet toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst handelingen te verrichten die de schijn of indruk wekken dat hij 

zelf of een ander dan Lira de Rechten op Werken exploiteert en handhaaft. In het bijzonder verstaat de Auteur dat het hem als 

gevolg van de overdracht omschreven in artikel 3 niet is toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst de aan Lira 

overgedragen Rechten op Werken nog eens aan een derde te leveren. 

4. De Auteur die een arbeidsovereenkomst aangaat waarbij de arbeid in dienst van de werkgever erin bestaat Werken in de zin van 

deze overeenkomst te maken, is verplicht bij wege van afwijkend beding als voorzien in artikel 7 Auteurswet 1912 overeen te 

komen dat hij zelf als maker van die Werken zal worden aangemerkt. 

5. Auteur staat er voor in dat niets dat onderdeel uitmaakt van zijn Werken waarvan Lira de Rechten ingevolge deze overeenkomst 

uitoefent of doet uitoefenen een inbreuk oplevert op het auteursrecht of een ander absoluut recht van een derde, of iets behelst 

dat anderszins onrechtmatig jegens een derde is. Hij vrijwaart Lira tegen eventuele aanspraken van derden uit dien hoofde en 

tegen de gevolgen van dergelijke aanspraken voor Lira, met inbegrip van de kosten welke Lira moet maken om aanspraken van 

derden af te weren. 

6. Met betrekking tot Werken die in enig opzicht inbreuk maken op het auteursrecht of op een aan een ander (absoluut) recht van 

een derde, heeft de Auteur geen aanspraak op betaling van opbrengsten. 



Artikel 8 – Exploitatie door Auteur

1. Lira oefent de Rechten als vermeld op het Voorblad onder I en III uit met uitsluiting van de Auteur, behoudens voorzover anders 

bepaald in dit artikel. 

2. In afwijking van het in artikel 4 lid 1 bepaalde kan Lira in door haar schriftelijk bekend gemaakte uitzonderingsgevallen dan wel 

na schriftelijke overeenkomst met de Auteur, de Auteur toestemming verlenen de aan Lira overgedragen of in exclusieve last 

gegeven Rechten zelf te exploiteren en/of te handhaven. Het Bureau zal hierover op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de 

betreffende Auteur beslissen, waarbij het Bureau zo nodig advies bij het Bestuur zal inwinnen. 

3. Indien zulks door een, naar het oordeel van het Bestuur, zwaarwegend belang van één of meerdere Auteurs vereist wordt, kan het 

Bestuur, al dan niet op gemotiveerd verzoek van één of meer Auteurs, besluiten tot (al dan niet gedeeltelijke) heroverdracht van 

één of meerdere Rechten bedoeld in de Bijlage, of van gedeelten daarvan. Daarbij kan het Bestuur nadere voorwaarden aan de 

heroverdracht stellen, daaronder in elk geval begrepen de voorwaarde dat de Auteur een niet-exclusieve licentie tot exploitatie 

van de over te dragen rechten aan Lira verleent. In geval van een heroverdracht is artikel 12 lid 2 van overeenkomstige toepassing, 

tenzij het Bestuur anders bepaalt. 

4. Bij de beoordeling van een verzoek van een Auteur zal het Bestuur de belangen van de Auteur afwegen tegen de belangen van Lira 

en de bij Lira aangesloten Auteurs bij collectieve exploitatie. Het bestaan van een zwaarwegend belang als bedoeld in het vorige 

lid zal onder meer, maar niet uitsluitend, aanwezig geacht kunnen worden indien de Auteur aannemelijk maakt dat er voor hem 

concrete vooruitzichten bestaan om, al dan niet door tussenkomst van derden, zelf tot een voor hem profijtelijke exploitatie van 

de betreffende rechten te komen en daarnaast aannemelijk maakt dat Lira zelf sinds het moment van overdracht door de Auteur 

aan Lira van de betreffende rechten niet tot exploitatie van die rechten is overgegaan en evenmin redelijke inspanningen heeft 

verricht om tot exploitatie van de betreffende rechten te komen en er geen vooruitzichten zijn dat Lira op korte termijn tot een 

voor de Auteur gunstige exploitatie van de betreffende rechten zal komen.

Artikel 9 – Gebruik persoonsgegevens Auteur

Auteur stemt ermee in dat Lira de haar ter beschikking staande persoonsgegevens

van Auteur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

a) Uitvoering van deze overeenkomst, waaronder mede begrepen het verstrekken van de gegevens aan zusterorganisaties met het 

oog op de uitoefening van de Rechten van Auteur, alsmede het (doen) opnemen in of koppelen van de gegevens aan gegevens in 

elektronische verveelvoudigingen van de Werken teneinde daarmee het beheer van de Rechten te vereenvoudigen. 

b) nakoming van een wettelijke verplichting van Lira, waaronder het verstrekken van gegevens aan een bevoegde autoriteit. 

c) verstrekking aan het Contractenbureau www.contractenbureau.nl, Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) of een andere juridische 

dienstverlener indien Auteur daarom verzoekt ten behoeve van juridische dienstverlening aan Auteur. 

d) verstrekking van naw-gegevens aan een marktonderzoekbureau uitsluitend ten behoeve van enquêtes in het kader van 

onderzoek in opdracht van Lira naar de positie van de door Lira vertegenwoordigde beroepsgroep. 

Artikel 10 – Medewerking Auteur

De Auteur verbindt zich indien en voor zover Lira voor de uitvoering van deze overeenkomst zijn persoonlijke medewerking nodig 

acht, die medewerking op eerste verzoek van Lira in redelijkheid te verlenen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 4 kunnen, 

voor zover het verlenen van deze medewerking de Auteur noodzaakt tot het maken van kosten, deze kosten door Lira naar redelijke 

maatstaven worden vergoed.

Artikel 11 – Duur van de overeenkomst, overlijden, faillissement Auteur

1. Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zij wordt gesloten 

voor onbepaalde tijd. 

2. Deze overeenkomst eindigt:

 a. Door opzegging van de ene partij aan de ander. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen 31 december van enig jaar.   

 Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, 

 b. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 8 of als bedoeld in artikel 2 lid 5.

3. Na opzegging door de Auteur heeft Lira het recht wegens lopende en niet afwendbare verplichtingen van Lira, de overeenkomst 

eenzijdig eenmalig te verlengen met een termijn die, vanaf de datum waartegen is opgezegd ten hoogste één jaar bedraagt, zulks 

op grond van redenen ontleend aan de taak van Lira tot exploitatie en handhaving van alle haar toevertrouwde rechten en 



aanspraken. Lira kan van dit recht afstand doen, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2. 

4. De Auteur of zijn rechtverkrijgende(n) kunnen Lira schriftelijk uitnodigen binnen een termijn van tenminste 4 weken 

schriftelijk te verklaren of en zo ja in hoeverre zij van de in lid 3 voorziene mogelijkheid gebruik maakt. Verklaart Lira zich niet 

binnen die termijn, dan vervalt het in lid 3 omschreven recht van Lira, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2.

5. In afwijking van het bepaalde in lid 2 sub A, is Lira bevoegd de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd met onmiddellijke 

ingang door opzegging te beëindigen, wanneer redelijkerwijs niet van Lira kan worden verlangd dat haar relatie met de Auteur 

blijft voortduren. 

6. In geval van overlijden, ondercuratelestelling, faillissement of onder schuldsanering plaatsen van de Auteur eindigt de niet-

exclusieve last en volmacht als bedoeld in artikel 3 lid 4. Voor het overige loopt de overeenkomst door. Opzegging vindt in deze 

gevallen plaats overeenkomstig het bepaalde in lid 2, met dien verstande dat een door de Auteur aan Liraverleende exclusieve last 

en volmacht met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand door de erfgenamen, curator of de 

bewindvoerder kan worden opgezegd. 

7. Voor het geval er bij het overlijden van de Auteur meerdere erfgenamen en/of legatarissen gerechtigd zijn tot de Werken van de 

Auteur ten aanzien waarvan Lira de Rechten uitoefent en handhaaft, wijzen dezen één hunner aan, die namens hen tegenover 

Lira zal optreden. Zolang dit niet is geschiedt, zal Lira niet gehouden zijn enige uitkering te doen. 

8. Onverminderd het recht van de Auteur op ontbinding ingevolge artikel 2 lid 5, geeft iedere tekortkoming van een partij in de 

nakoming van deze overeenkomst aan de andere partij de bevoegdheid de overeenkomst door middel van een schriftelijke 

verklaring zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming 

gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

Artikel 12 - Gevolgen van beëindiging

1. Lira is gehouden om zodra de overeenkomst eindigt, de Rechten als bedoeld in artikel 3 lid 1 aan de Auteur of zijn 

rechtsverkrijgende(n) terug over te dragen door rechtsgeldige (terug)levering daarvan, onverminderd de bevoegdheid van Lira 

tot voortgezette exploitatie als bepaald in lid 2 van dit artikel.

2. Indien deze overeenkomst eindigt, op welke wijze dan ook, blijft de door of vanwege Lira reeds bij overeenkomst aan derden 

verleende toestemming ten aanzien van het gebruik van de Werken van kracht tot aan de eerstvolgende mogelijkheid die Lira 

heeft om de aan die derden verleende toestemming in te trekken. Lira zal de vergoedingen die gedurende die periode 

beschikbaar komen in verband met dat gebruik incasseren en aan de Auteur uitkeren als waren de voorwaarden van deze 

overeenkomst nog van kracht.

Artikel 13 – Adres, wijziging gegevens Auteurs

1. De Auteur is verplicht Lira onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van iedere verandering van zijn adres of van de rechtsvorm 

waarin hij zijn beroep uitoefent alsmede wijzigingen in alle andere relevante gegevens betreffende zijn persoon die Lira nodig 

heeft om de haar toevertrouwde taken behoorlijk te kunnen uitvoeren. 

2. Voor alle mededelingen die Lira aan de Auteur heeft te doen, mag Lira het haar door de Auteur opgegeven adres als zodanig 

blijven beschouwen totdat de Auteur Lira een nieuw adres meedeelt. 

Artikel 14 – Reglementen en statuten Lira

1. De Auteur verklaart de ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst geldende statuten en reglementen te hebben 

ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. Tot de reglementen behoren in ieder geval Lira 

verdelingsreglement Leenrecht (algemene geschriften, multimedia, audio & video), Lira verdelingsreglement Thuiskopie en het 

Lira verdelingsreglement Kabelvergoeding. Deze reglementen zijn van toepassing op en worden geacht deel uit te maken van 

deze overeenkomst. 

2. In de toekomst bij rechtsgeldig stichtingsbesluit van Lira tot stand gekomen wijzigingen in de in lid 1 genoemde reglementen 

zullen van toepassing zijn op en geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst vanaf het moment van 

inwerkingtreding van de gewijzigde reglementen. 

3. Toekomstige reglementen die aangeslotenen van Lira betreffen en bij rechtsgeldig stichtingsbesluit van Lira tot stand zijn 

gekomen, zullen van toepassing zijn op en geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst. 

4. Lira verplicht zich de Auteur schriftelijk in kennis te stellen van de in lid 2 bedoelde wijzigingen in de reglementen, van de in lid 

3 bedoelde nieuwe reglementen en van wijzigingen in de statuten. Indien Auteur zich hiermee akkoord heeft verklaard op het 

Voorblad of anderszins, kan Lira de nieuwe of gewijzigde reglementen en statuten per e-mail aan Auteur toezenden. 

5. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Auteur uitdrukkelijk bij voorbaat akkoord te gaan met de nieuwe 



reglementen als bedoeld in lid 3 en met toekomstige wijzigingen in de reglementen als bedoeld in lid 2. 

Artikel 15 – Overdracht en verpanding van vorderingen op Lira

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lira is de Auteur niet bevoegd bestaande, dan wel toekomstige 

vorderingen op Lira aan derden over te dragen, of te verpanden, dan wel aan derden enig ander recht terzake van bedoelde 

vorderingen te verlenen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of de uitvoering 

daarvan worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Artikel 17 – Overige bepalingen

Indien enige bepaling van het Aansluitingscontract nietig of anderszins niet geldig is, tast dit de geldigheid van de overige 

bepalingen niet aan. In dat geval zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en de 

inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Vastgesteld door Lira op 3 mei, 2011


