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Ter inzage/voorbeeld: Incasso-overeenkomst Thuiskopie 
Let op: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend! 

Actieve Contractanten van Thuiskopie staan op www.thuiskopie.nl vermeld. 
 

DE ONDERGETEKENDEN 
 

1. NAAM BEDRIJF, met statutaire zetel te [PLAATS] en kantoorhoudende aan de 
[ADRES] te ([POSTCODE]) [PLAATS], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], 
hierna te noemen: ‘de Contractant’ 
 
en 
 

2. Stichting de Thuiskopie, met statutaire zetel te Amsterdam en kantoorhoudende aan 
de Polarisavenue 81, 2132 JH, Hoofddorp, hierna te noemen: ‘de Stichting’ 
 
hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT 
 

A. de Contractant als importeur, groot- of tussenhandelaar, of fabrikant betrokken is bij de 
handel in voorwerpen, waarvoor, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16c e.v. van 
de Auteurswet en artikel 10 onder e van de Wet op de Naburige Rechten een 
vergoeding (hierna: ‘de Thuiskopievergoeding’) dient te worden voldaan; 

B. De Stichting (na eerdere aanwijzingen van 20 februari 1991, 1 juli 1993, 22 mei 2007 
en 12 mei 2015), bij besluit van 18 mei 2017 van de Minister van Justitie en Veiligheid, 
op de voet van artikel 16d lid 1 Auteurswet, aangewezen is als rechtspersoon belast 
met de inning en verdeling van de Thuiskopievergoeding; 

C. partijen, ter uitvoering van de wettelijke regeling van de Thuiskopievergoeding een 
overeenkomst wensen te sluiten over het incassoverkeer dat als gevolg van de 
Thuiskopieregeling tussen hen is ontstaan; 

D. dat de opgave- en betalingsverplichtingen zoals opgenomen in deze overeenkomst 
voortvloeien uit artikel 16c en 16f respectievelijk 16ga Auteurswet zodat de op deze 
artikelen van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, waaronder de wettelijke 
verjaringstermijnen, onverkort gelden. 

 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALSVOLGT 
 
Artikel 1- Definities 

a. Thuiskopieregeling: artikel 16c e.v. van de Auteurswet en alle daarop gebaseerde wet- 
en regelgeving, daaronder begrepen de besluiten van de Stichting Onderhandeling 
Thuiskopievergoeding (SONT).  

b. Voorwerpen: alle voorwerpen in de zin van art. 16c e.v. van de Auteurswet waarop de 
Thuiskopieregeling betrekking heeft. 

c. Contractanten: importeurs, fabrikanten of groot- of tussenhandelaren van Voorwerpen, 
met uitzondering van de detailhandel die rechtstreeks aan consumenten levert, die 
met de Stichting een incasso-overeenkomst hebben gesloten. 

d. Fabricage: Het vervaardigen, (opnieuw) samenstellen of doen vervaardigen van een 
voorwerp in de zin van art. 16c Auteurswet op zodanige wijze dat gesproken kan 
worden van een nieuw op de markt te brengen compleet product. Hieronder is 
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begrepen het dusdanig aanpassen, vernieuwen of her opbouwen van gebruikte 
voorwerpen dat deze als waren zij nieuw op de markt kunnen worden gebracht.   

e. Professioneel Gebruik: elk gebruik anders dan het reproduceren bedoeld in artikel 16c 
lid 1 Auteurswet dat een Professioneel Gebruiker uitsluitend ten behoeve van de 
uitoefening van zijn beroep of bedrijf van een Voorwerp maakt. 

f. Professioneel Gebruiker: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die Voorwerpen 
op andere wijze dan bedoeld in artikel 16c lid 1 Auteurswet gebruikt, uitsluitend ten 
behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.  

g. Geregistreerde Professioneel Gebruiker: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die 
Voorwerpen gebruikt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf en die na registratie bij de Stichting door de Stichting is toegevoegd aan de lijst 
Geregistreerde Professioneel Gebruikers op de website van de Stichting.  

h. Export: het fysiek uitvoeren (over de landsgrens brengen) vanuit Nederland van 
Voorwerpen naar een andere EU-lidstaat of naar buiten de EU. 

i. Uitlevering: de fysieke terbeschikkingstelling van Voorwerpen door de Contractant aan 
een in Nederland gevestigde of werkzame afnemer. Onder afnemers worden in dit 
verband tevens de eigen vestigingen van de Contractant verstaan, waaronder 
begrepen groothandelsbedrijven en detailhandelzaken, en tot hetzelfde concern 
behorende moeder-, zuster- of dochterondernemingen. 

j. Nul-opgave: schriftelijke melding van de Contractant aan de Stichting dat in een 
bepaalde maand geen Uitleveringen hebben plaatsgevonden. 

 
Artikel 2 - Beginvoorraad  
Bij aanvang van deze overeenkomst zal de Contractant opgave doen van het aantal 
Voorwerpen dat hij op dat moment binnen Nederland in voorraad houdt, gespecificeerd naar 
soort, type en inkoopdatum. Contractant dient deze informatie bij sluiting van deze 
overeenkomst aan te leveren. Deze informatie bevat tevens, voor zover relevant, bewijs over 
welk deel van de voorraad reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen.  
 
Artikel 3 - Opgaveplicht 

1. De Contractant doet na afloop van iedere kalendermaand opgave van alle 
Uitleveringen en Exporten die in de betreffende kalendermaand hebben 
plaatsgevonden. Indien in een bepaalde maand geen Uitleveringen en Exporten 
hebben plaatsgevonden doet de Contractant een Nul-opgave. 

2. Geen opgaveplicht geldt ten aanzien van Voorwerpen waarvoor op het moment van 
import (nog) geen Thuiskopievergoeding was vastgesteld en voor Voorwerpen 
waarover op het moment van Uitlevering de Thuiskopievergoeding reeds was 
afgedragen. 

 
Artikel 3a - Nadere bepalingen mbt de opgaveplicht 

1. In de maandelijkse opgave als bedoeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst kan 
Contractant het aantal in die maand op basis van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek 
(bedenktijd bij koop op afstand) aan Contractant geretourneerde Voorwerpen, 
waarover door Contractant reeds thuiskopievergoeding was afgedragen, verrekenen 
met het aantal in die maand door Contractant Uitgeleverde Voorwerpen, op 
voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze geretourneerde Voorwerpen een 
sluitende administratie bijhoudt, een en ander conform artikel 10.1 van deze 
overeenkomst. Indien deze Voorwerpen op later moment alsnog worden Uitgeleverd 
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zoals bedoeld in deze overeenkomst dan dient opnieuw opgave te worden gedaan 
conform deze overeenkomst. 

2. In de maandelijkse opgave als bedoeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst kan 
Contractant het aantal in die maand geretourneerde defecte Voorwerpen wegens 
‘dead on arrival’, die aldus niet voor het maken van privékopieën kunnen zijn 
aangewend, waarover door Contractant reeds thuiskopievergoeding was afgedragen, 
verrekenen met het aantal in die maand door Contractant geïmporteerde Voorwerpen, 
op voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze geretourneerde defecte 
Voorwerpen een sluitende administratie bijhoudt, een ander conform artikel 10.1 van 
de Incasso-overeenkomst. 

3. Geen opgaveplicht geldt ten aanzien van Voorwerpen die door Contractant louter 
worden gebruikt als demonstratietoestel in de eigen winkels en die ook niet op later 
moment worden geleverd aan in Nederland gevestigde of werkzame afnemers, op 
voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze Voorwerpen een sluitende 
administratie bijhoudt, een en ander conform artikel 10.1 van deze overeenkomst. 

Artikel 4 - Wijze van opgeven 
1. De opgave dient juist en volledig te zijn. 
2. De opgave dient uiterlijk op de vijftiende dag na afloop van elke kalendermaand in het 

bezit van de Stichting te zijn. 
3. Indien de Contractant de regels omtrent het doen van opgave overtreedt doordat de 

opgave (herhaaldelijk) niet juist, tijdig of volledig plaatsvindt, of niet voldoet aan zijn 
verplichtingen als bedoeld in artikel 10.2 van deze overeenkomst, kan de Stichting een 
opslag aan de Contractant in rekening brengen ter hoogte van 10% van het 
factuurbedrag van de laatst verzonden factuur bij een eerste overtreding, 20% bij de 
tweede overtreding en maximaal 33% bij de derde en elke volgende overtreding, met 
een minimum van € 100-, onverlet de verplichting van Contractant om alsnog volledig 
opgave te doen en de Thuiskopievergoeding af te dragen, tenzij de door de Stichting 
geconstateerde overtreding van zodanig geringe omvang is dat toepassing van deze 
bepaling onredelijk zou zijn. 

4. Indien de Stichting voor of tijdens het opmaken en verzenden van de factuur naar 
aanleiding van de opgave constateert dat Contractant administratieve fouten heeft 
gemaakt in die betreffende opgave, dan zal daarvan terstond melding worden gedaan 
aan Contractant en zal Contractant een redelijke termijn gegund worden om eventuele 
correcties op de opgave te laten plaatsvinden, gedurende welke termijn nog geen 
sprake zal zijn van het opleggen van een opslag als bedoeld in dit artikel. 

5. Het bepaalde in lid 4 is niet van toepassing indien aannemelijk is dat sprake is van 
opzet, bewuste nalatigheid of recidive. 

6. De Contractant doet, tenzij anders is overeengekomen, opgave via de beveiligde 
contractantenomgeving op de website van de Stichting. Indien de website of de 
contractantenomgeving wegens technische redenen niet beschikbaar is kan de 
Contractant incidenteel opgave doen per e-mail. 

7. De Stichting draagt zorg voor een passend beschermingsniveau ten aanzien van de 
beveiligde contractantenomgeving op de website van de Stichting. 

8. In de opgave specificeert de Contractant afzonderlijk alle Uitleveringen aan 
Contractanten, Professioneel Gebruikers en Geregistreerde Professioneel Gebruikers 
als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van deze overeenkomst.  
 

Artikel 5 - Facturering en betaling 
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1. Na ontvangst van de opgave door de Contractant zendt de Stichting aan de 
Contractant een factuur met de berekening van de Thuiskopievergoeding die de 
Contractant over de heffingsplichtige Uitleveringen in de betreffende opgaveperiode is 
verschuldigd. 

2. Betaling dient te zijn voldaan binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur. 
3. De Contractant is met betaling van de Thuiskopievergoeding in verzuim steeds 

wanneer de over een kalendermaand verschuldigde vergoeding door de Stichting niet 
is ontvangen binnen de termijn genoemd in lid 2 van dit artikel. 

4. Vanaf de dag dat de Contractant in verzuim is met betaling, is hij aan de Stichting de 
wettelijke rente verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke (incasso)kosten in en 
buiten rechte. Voorts kan de Stichting in dat geval besluiten om de bevoegdheid als 
genoemd in artikel 7 lid 1 en artikel 8 lid 1 van deze overeenkomst al dan niet tijdelijk 
in te trekken.  
 

Artikel 6 - Bezwaar 
1. Het indienen van bezwaar tegen de (hoogte van de) factuur is mogelijk tot drie 

maanden na dagtekening van de factuur. Het bezwaar dient binnen deze termijn door 
de Stichting te zijn ontvangen.  

2. Het bezwaar dient schriftelijk (eventueel per e-mail) en met redenen omkleed te 
worden ingediend bij de Stichting.  

3. De Stichting zal binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar op dit bezwaar 
beslissen.  

4. De Contractant is, tenzij anders is overeengekomen, niet bevoegd om zijn betaling(en) 
gedurende de bezwaarprocedure op te schorten noch is hij gerechtigd tot verrekening.  

5. In gezamenlijk overleg kan besloten worden dat, gedurende de bezwaarprocedure, het 
betwiste bedrag door Contractant wordt overgemaakt naar een geblokkeerde rekening 
van een met wederzijds goedvinden aangewezen notaris. De hiermee gepaard 
gaande kosten komen geheel voor eigen rekening van de Contractant, ook ingeval van 
gegrondverklaring van het bezwaar.  

6. Indien het bezwaar gegrond blijkt te zijn dan wordt het teveel betaalde bedrag door de 
Stichting aan de Contractant terugbetaald, tenzij zij het teveel betaalde bedrag kan 
verrekenen met opeisbare vorderingen op de Contractant.  

7. Na de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel, vervalt de mogelijkheid van de 
Contractant om bezwaar in te dienen tegen (de hoogte van) de factuur. De (hoogte 
van) de factuur staat alsdan tussen partijen vast, hetgeen de gang naar de burgerlijke 
rechter overigens niet uitsluit.  

 
Artikel 7 - Heffingsvrije Uitlevering aan een andere Contractant 

1. Het is de Contractant toegestaan om Voorwerpen waarover nog geen 
Thuiskopievergoeding is afgedragen uit te leveren aan andere Contractanten, die als 
zodanig worden vermeld op de website van de Stichting, zonder Thuiskopievergoeding 
in rekening te brengen, mits de betreffende andere Contractanten daarmee vooraf 
schriftelijk instemmen en deze Uitleveringen conform artikel 4 van deze overeenkomst 
door de Contractant worden opgegeven aan de Stichting.  

2. De Stichting zal over deze Uitleveringen geen Thuiskopievergoeding in rekening 
brengen bij de Contractant. 

3. De mogelijkheid om vrij van Thuiskopievergoeding uit te leveren of in te kopen zoals 
bedoeld in dit artikel is in rechte niet afdwingbaar jegens andere Contractanten en 
brengt in geen geval een recht op verrekening en/of opschorting mee. De bewijslast 
ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde instemming berust bij de 
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Contractant. Indien blijkt dat de Contractant Voorwerpen zonder daartoe in het kader 
van deze overeenkomst gerechtigd te zijn heffingsvrij heeft uitgeleverd dan is hij 
alsnog, met terugwerkende kracht, vanaf het moment van de Uitlevering voor betaling 
van de Thuiskopievergoeding aansprakelijk. Voorts kan de Stichting in dat geval 
besluiten om de bevoegdheid als genoemd in lid 1 van dit artikel al dan niet tijdelijk in 
te trekken. 

4. Het bepaalde in dit artikel brengt in geen geval een restitutieverplichting van de 
Stichting mee, noch een recht van de Contractant op verrekening en/of opschorting.  
 
 

Artikel 8 - Uitlevering aan een Professioneel Gebruiker 
1. Het is de Contractant toegestaan om Voorwerpen uit te leveren aan een Professioneel 

Gebruiker en/of Geregistreerde Professioneel Gebruiker, zonder 
Thuiskopievergoeding in rekening te brengen, mits deze Uitleveringen conform artikel 
4 van deze overeenkomst worden opgegeven. 

2. Contractant staat garant dat de conform deze bepaling heffingvrij geleverde 
Voorwerpen uitsluitend bestemd zijn voor Professioneel Gebruik door de Professioneel 
Gebruiker zelf.  

3. De Stichting zal over deze Uitleveringen geen Thuiskopievergoeding in rekening 
brengen. 

4. Ten aanzien van Uitleveringen van smartphones/ telefoons met MP3-speler aan een 
Professioneel Gebruiker dient de Contractant een afschrift van de 
gebruikersovereenkomst of gebruiksregeling, waaruit blijkt dat privégebruik in de zin 
van artikel 16c Auteurswet niet toegestaan is, te verstrekken aan de Stichting.  

5. Overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst is Contractant gehouden om, op 
daartoe verstrekkend verzoek van de Stichting, bij gerede twijfel over de vraag of de 
Voorwerpen daadwerkelijk voor Professioneel Gebruik bestemd zijn, of ter incidentele 
controle, nadere informatie te verstrekken met betrekking tot levering aan 
Professioneel Gebruikers, zoals verkoopfacturen. 

6. Indien blijkt dat de Contractant Voorwerpen zonder daartoe in het kader van deze 
overeenkomst gerechtigd te zijn heffingsvrij heeft uitgeleverd, dan is hij alsnog, met 
terugwerkende kracht, vanaf het moment van de Uitlevering voor betaling van de 
Thuiskopievergoeding aansprakelijk. Voorts kan de Stichting in dat geval besluiten om 
de bevoegdheid als genoemd in lid 1 van dit artikel al dan niet tijdelijk in te trekken. 

7. Het bepaalde in dit artikel brengt in geen geval een restitutieverplichting van de 
Stichting mee, noch een recht van de Contractant op verrekening en/of opschorting.  

8. Indien en voor zover de Uitleveringen bedoeld in lid 1 hebben plaatsgevonden aan 
Geregistreerde Professioneel Gebruikers, zijn lid 2, 4 en 5 van dit artikel niet van 
toepassing. 

 
Artikel 9 - Restitutie bij Export 

1. De Contractant kan, onder de voorwaarden als vermeld in de aangehechte 
Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie, welke voorwaarden onlosmakelijk onderdeel 
uitmaken van deze overeenkomst, restitutie aanvragen voor Voorwerpen waarvan 
door hem wordt aangetoond dat, nadat daarover eerder door hem 
Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting, deze vervolgens alsnog door 
hem zijn geëxporteerd.  

2. Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een 
restitutieverzoek via de website van de Stichting. Alle gegevens dienen volledig en 
naar waarheid te worden ingevuld.  
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3. Indien Export van Voorwerpen plaatsvindt door een afnemer van Contractant, dan 
heeft Contractant geen aanspraak op restitutie ten aanzien van die Voorwerpen en 
kan de Stichting conform het bepaalde in de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie 
restitutie verlenen aan de betreffende afnemer. Indien de Contractant in verzuim 
verkeert ten aanzien van de betaling dan is de Stichting gerechtigd het te restitueren 
bedrag te verrekenen met alle opeisbare vorderingen die zij heeft op de Contractant. 

4. Het is de Contractant niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te 
schorten.  

 
Artikel 10 - Controle 

1. De Contractant houdt een sluitende administratie bij voor de vaststelling van de 
verschuldigdheid en de hoogte van de Thuiskopievergoeding, zoals nader uitgewerkt 
in het Controleprotocol dat aan deze overeenkomst is gehecht en daar onlosmakelijk 
onderdeel van uitmaakt.  

2. Ter controle van de door de Contractant uit hoofde van deze overeenkomst gedane 
opgaven verstrekt de Contractant, naar eigen keuze: 

a. op eerste verzoek van de Stichting, alle gegevens die naar het oordeel van de 
Stichting benodigd zijn om de verschuldigdheid en de hoogte van de 
Thuiskopievergoeding vast te stellen, waaronder begrepen, maar niet beperkt 
tot de gegevens vermeld in het Controleprotocol OF 

b. jaarlijks een accountantsverklaring conform de daaraan gestelde voorwaarden 
in het Controleprotocol. 

3. Indien de Contractant niet in staat is bepaalde van de in het Controleprotocol 
genoemde gegevens te verstrekken, dan dient de Contractant dit schriftelijk en 
gemotiveerd aan de Stichting te melden en zal in overleg met de Stichting worden 
bepaald of, en zo ja, op welke andere wijze invulling aan de controleverplichtingen 
gegeven zal kunnen worden.  
Een verzoek tot aanlevering van gegevens als bedoeld in lid 2 onder a van dit artikel 
zal in beginsel niet vaker dan eenmaal per jaar plaatsvinden, tenzij er gerede 
vermoedens bestaan van niet-naleving van de contractuele en wettelijke verplichtingen 
door Contractant.  

4. Bij gerede twijfel aan de juistheid en/of volledigheid van de op basis van lid 2 onder a 
van dit artikel verstrekte informatie kan de Stichting een onderzoek van boeken en 
bescheiden bij de Contractant ter plaatse laten uitvoeren, in welk geval de Contractant 
alle relevante administratieve bescheiden, waaronder in ieder geval de in het 
Controleprotocol gespecificeerde informatie, beschikbaar dient te stellen.  

5. Bij niet tijdige en/of volledige aanlevering van de op basis van lid 2 onder a van dit 
artikel gevraagde informatie kan de Stichting besluiten om de bevoegdheid als 
genoemd in artikel 7 lid 1 en artikel 8 lid 1 van deze overeenkomst al dan niet tijdelijk 
in te trekken.  

6. Het onderzoek als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal plaatsvinden onder de volgende 
voorwaarden: 
a. het onderzoek wordt uitgevoerd door of namens de Stichting; 
b. alle kosten die gemaakt worden voor het onderzoek zijn voor rekening van de 

Stichting, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de door de Contractant gedane opgave 
meer dan 5% in negatieve zin afwijkt van de daadwerkelijk door de Contractant 
verschuldigde Thuiskopievergoeding in welk geval de kosten van het onderzoek 
volledig voor rekening van de Contractant komen; 

c. bij geconstateerde verschillen is de Contractant verplicht alsnog de te weinig 
betaalde Thuiskopievergoeding te voldoen, vermeerderd met de wettelijke rente 
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vanaf het moment dat de Uitlevering heeft plaatsgevonden. Indien bij 
geconstateerde verschillen sprake is van teveel betaalde Thuiskopievergoeding 
dan wordt het teveel betaalde bedrag door de Stichting aan de Contractant 
terugbetaald, tenzij de Stichting het teveel betaalde bedrag kan verrekenen met 
opeisbare vorderingen op de Contractant. 

 
Artikel 11 - Vergoedingsregeling 

1. De Contractant komt, zoals nader uitgewerkt in het Controleprotocol, in aanmerking 
voor een vergoeding door de Stichting ter hoogte van 8%, behoudens het in lid 4 van 
dit artikel bepaalde, van de in totaal over een kalenderjaar netto (na aftrek van 
verleende restituties) door hem aan de Stichting betaalde Thuiskopievergoeding., 
indien: 
a) de Contractant gedurende het betreffende kalenderjaar steeds conform artikel 4 

van deze overeenkomst opgave heeft gedaan van zijn Uitleveringen, en 
b) de Contractant gedurende het betreffende kalenderjaar de gefactureerde 

Thuiskopievergoeding steeds binnen de gestelde termijn heeft voldaan, en 
c) de Contractant na afloop van het betreffende kalenderjaar tijdig en volledig aan de 

verplichtingen zoals opgenomen in artikel 10 en het Controleprotocol heeft voldaan 
en daaruit geen onregelmatigheden zijn gebleken. 

2. De toekenning en hoogte van de vergoeding wordt na afloop van elk kalenderjaar door 
de Stichting vastgesteld en bij toekenning zal de vergoeding door de Stichting worden 
verrekend met latere facturen.  

3. Indien niet volledig aan de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan 
kan de Stichting nochtans eenzijdig besluiten om over te gaan tot toekenning van een 
(gedeeltelijke) vergoeding.  

4. De kosten voor Stichting de Thuiskopie in verband met juridische procedures kunnen 
echter aanleiding geven om, na overleg binnen SONT, het algemene 
vergoedingspercentage als genoemd in lid 1 van dit artikel aan te passen.  

5. Indien achteraf blijkt dat de vergoeding ten onrechte is toegekend, dan kan de 
Stichting overgaan tot terugvordering van de vergoeding.  

6. Het is de Contractant niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te 
schorten.  

 
Artikel 12 - Geheimhoudings- en informatieplicht 

1. Partijen zijn over en weer gehouden elkaar op daartoe strekkend verzoek alle 
informatie te verstrekken die redelijkerwijs benodigd is voor een deugdelijke uitvoering 
van deze overeenkomst en de wettelijke taken van de Stichting.  

2. De Stichting, haar medewerkers en eventueel door de Stichting ingeschakelde derden 
zijn verplicht tot geheimhouding van alle technische, commerciële, financiële en 
andere informatie die tussen Partijen wordt uitgewisseld en die de Contractant heeft 
aangeduid als vertrouwelijk of die anderszins geacht moet worden vertrouwelijk te zijn, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift de Stichting of haar medewerkers of 
de door de Stichting ingeschakelde derden verplicht tot bekendmaking of uit de taak 
van de Stichting bij de uitvoering van de Auteurswet en/of de Wet op de Naburige 
Rechten de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.  
 

Artikel 13 - Faillissement 
1. In geval van een (aanvraag tot) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling 

dan wel beslaglegging op goederen of vermogen, vervalt de mogelijkheid van de 
Contractant een beroep op het bepaalde in deze overeenkomst te doen.  



 

Paraaf Contractant: ……...  Paraaf Stichting: ……... 

 

 

 

2. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie 
van de onderneming van de ene partij, is de andere partij gerechtigd om de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden onverminderd de overige rechten van de ontbindende partij.  

3. Ontbinding van deze overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel 
doet op geen enkele wijze afbreuk aan bestaande vorderingen uit hoofde van deze 
overeenkomst of de wet. 

 
Artikel 14 - Duur en beëindiging 

1. De overeenkomst gaat in op het moment dat deze door beide Partijen is ondertekend 
en heeft een initiële looptijd tot en met 31 december 2023, waarna deze overeenkomst 
telkens stilzwijgend met een periode van 12 maanden wordt verlengd, tenzij een van 
beide partijen haar met inachtneming van een termijn van twee maanden schriftelijk 
heeft opgezegd. 

2. Bij opzegging van deze overeenkomst doet de Contractant, uiterlijk op de 
beëindigingsdatum, opgave van de Voorwerpen waar nog geen Thuiskopievergoeding 
over is afgedragen die hij op dat moment nog in voorraad heeft. De nog verschuldigde 
Thuiskopievergoeding dient terstond te worden betaald.   

 
Artikel 15 - Onvoorziene omstandigheden 

1.  Omtrent aangelegenheden die niet in deze overeenkomst zijn voorzien, zal de 
Stichting met inachtneming van de wettelijke voorschriften een nadere voorziening 
treffen. In spoedeisende aangelegenheden zal de Stichting een voorlopige voorziening 
treffen. 

2.  Binnen een termijn van vier weken, nadat de Stichting schriftelijk heeft medegedeeld 
welke voorziening, als bedoeld in het eerste lid, is getroffen, heeft de Contractant de 
bevoegdheid de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang te ontbinden door 
schriftelijke opzegging, bij gebreke waarvan de voorziening na verloop van die termijn 
geacht wordt deel uit te maken van deze overeenkomst.  

 
Artikel 16 - Voorrangsbepaling 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vormt deze overeenkomst de volledige 
overeenkomst tussen Partijen terzake van het incassoverkeer dat als gevolg van de 
Thuiskopieregeling tussen hen is ontstaan en treedt in de plaats van alle eerdere 
schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen Partijen. 

2. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze overeenkomst en andere door de 
Stichting gehanteerde voorwaarden hebben de bepalingen in deze overeenkomst 
voorrang.  

3. Afwijking van de bepalingen in deze overeenkomst en andere door de Stichting 
gehanteerde voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover deze afwijkingen 
schriftelijk en door beide Partijen rechtsgeldig ondertekend zijn vastgelegd. 

 
Artikel 17 - Rechtskeuze 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot 
deze overeenkomst worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank te  
’s-Gravenhage. 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
 



 

Paraaf Contractant: ……...  Paraaf Stichting: ……... 

 

 

 

voor de Contractant:      voor de Stichting: 
 
Plaats:  ………………………………………..  te Hoofddorp 
 
Datum:  ………………………………………..  Datum: ………………………….. 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………. 
[handtekening en firmastempel] 
 
Graag beide exemplaren op elke pagina paraferen, ondertekenen en van datum voorzien en 
retour sturen naar Stichting de Thuiskopie, Postbus 3060, 2130 KB HOOFDDORP. 
 


