Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie

1. Definities
1. Stichting: Stichting de Thuiskopie, met statutaire zetel te Amsterdam en kantoorhoudende
aan de Kruisweg 793-795 te (2132 NG) Hoofddorp.
2. Voorwerpen: alle voorwerpen in de zin van art. 16c e.v. van de Auteurswet waarop de
Thuiskopieregeling betrekking heeft.
3. Contractanten: importeurs, groot- of tussenhandelaren of fabrikanten van Voorwerpen die
met de Stichting een incasso-overeenkomst hebben gesloten.
4. Thuiskopievergoeding: de vergoeding die blijkens artikel 16c e.v. Auteurswet en artikel 10
onder e Wet op de Naburige Rechten is verschuldigd voor het reproduceren voor eigen
oefening, studie of gebruik zoals aldaar omschreven.
5. 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.
6. 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.
7. Geregistreerde 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, en die na registratie bij de Stichting
door de Stichting is toegevoegd aan de lijst Geregistreerde Professioneel Gebruikers op
de website van de Stichting.
8. Export/exporteren: het fysiek uitvoeren (over de landsgrens brengen) vanuit Nederland
van Voorwerpen naar een andere EU-lidstaat of naar buiten de EU.
9. Exporteur: natuurlijk persoon ingeschreven in de Kamer van Koophandel of
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die Voorwerpen Exporteert.
2. Aanmelding als Geregistreerde Professioneel Gebruiker
1. Professioneel Gebruikers die in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen zoals
geregeld in artikel 3 kunnen zich aanmelden via de registratie-module op de website van
de Stichting. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2. Professioneel Gebruikers die in aanmerking willen komen voor heffingsvrij inkopen van
smartphones/telefoons met MP3-speler dienen via de registratie-module te verklaren dat
zij deze louter voor Professioneel Gebruik aanwenden en dienen op verzoek van de
Stichting een afschrift van een gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen
waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.
3. Bij gerede twijfel kan de Stichting om aanvullende gegevens vragen en/of de aanvraag tot
vrijstelling afwijzen.
4. Tegen de afwijzing van een vrijstellingsaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de
wijze als opgenomen in artikel 7.
3. Heffingsvrij inkopen door Geregistreerde Professioneel Gebruiker
1. Het is de Geregistreerde Professioneel Gebruiker toegestaan om vanaf de ingangsdatum
van vrijstelling door de Stichting Voorwerpen vrij van Thuiskopievergoeding in te kopen bij
Contractanten.
2. De lijst Contractanten is gepubliceerd op de website van de Stichting.
3. De mogelijkheid om vrij van Thuiskopievergoeding in te kopen is in rechte niet
afdwingbaar jegens Contractanten en brengt in geen geval een recht op verrekening
en/of opschorting mee.
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4. Indien de Geregistreerde Professioneel Gebruiker Voorwerpen die hij vrij van
Thuiskopievergoeding heeft ingekocht niet voor eigen Professioneel Gebruik aanwendt
maar deze anderszins aanwendt, doorverkoopt of op andere wijze doorlevert, dan is hij
alsnog met terugwerkende kracht verplicht om de voor die Voorwerpen geldende
Thuiskopievergoeding af te dragen aan de Stichting, als ware hij zelf de betalingsplichtige
bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet. De levering dient in dat geval per direct aan de
Stichting te worden opgegeven alsmede de Thuiskopievergoeding te worden voldaan, bij
gebreke waarvan de Stichting de status van Geregistreerde Professioneel Gebruiker kan
intrekken.
5. De toestemming om heffingsvrij in te kopen eindigt vanaf het moment dat de status van
Geregistreerde Professioneel Gebruiker komt te vervallen.
6. Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting, afhankelijk van de
omstandigheden van het geval, besluiten alsnog met terugwerkende kracht de
Thuiskopievergoeding bij de betreffende gebruiker in rekening te brengen, als ware hij
zelf de betalingsplichtige bedoeld in artikel 16c lid 2 Auteurswet.
4. Restitutie wegens Professioneel Gebruik
1. De Professioneel Gebruiker die een (of meerdere) Voorwerp(en) heeft ingekocht
waarover aantoonbaar reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting kan
restitutie van de Thuiskopievergoeding aanvragen bij de Stichting.
2. Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een
restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van de
inkoopfactuur van het voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd. Alle gegevens
dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3. Bij het aanvragen van restitutie wegens Professioneel Gebruik van
smartphones/telefoons met MP3-speler dient een afschrift van de gebruiksovereenkomst
of gebruiksregeling meegestuurd te worden, waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van
artikel 16c Auteurswet niet toegestaan is.
4. Bij gerede twijfel over de vraag of het Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd
daadwerkelijk voor Professioneel Gebruik is of zal worden aangewend, alsmede bij
gerede twijfel of Thuiskopievergoeding over de betreffende Voorwerpen is afgedragen,
kan de Stichting om nadere gegevens vragen en/of de restitutieaanvraag afwijzen.
5. De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de inkoopdatum bij de Stichting te
worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt.
6. Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de
wijze als opgenomen in artikel 7.
7. Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in
rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum
van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot
afwijzing van de aanvraag.
8. Het is de Professioneel Gebruiker niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen
en/of op te schorten.
9. Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde
bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de
gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in
artikel 16c lid 2 Auteurswet.
5. Restitutie bij Uitlevering aan een Professioneel Gebruiker
1. De importeur, groot- of tussenhandelaar of fabrikant kan, onder de voorwaarden als
genoemd in dit artikel, restitutie aanvragen voor Voorwerpen waarover aantoonbaar
reeds Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting en die hij vervolgens
heffingsvrij heeft Uitgeleverd aan een Professioneel Gebruiker ten behoeve van het
Professioneel Gebruik door die Professioneel Gebruiker zelf.
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2. De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de verkoopdatum bij de Stichting te
worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt.
3. Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een
restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van tenminste de
inkoopfactu(u)r(en) en verkoopfactu(u)r(en) van de Voorwerpen waarvoor restitutie wordt
aangevraagd. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
4. Bij het aanvragen van restitutie wegens Professioneel Gebruik van
smartphones/telefoons met MP3-speler dient een afschrift van de gebruiksovereenkomst
of gebruiksregeling meegestuurd te worden, waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van
artikel 16c Auteurswet niet toegestaan is.
5. Bij gerede twijfel over de vraag of een Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd
daadwerkelijk voor Professioneel Gebruik is of zal worden aangewend kan de Stichting
om nadere gegevens vragen en/of de restitutieaanvraag weigeren.
6. Indien de Stichting opeisbare vorderingen uit welke hoofde dan ook heeft op de partij die
de Thuiskopievergoeding op grond van de wet of contract oorspronkelijk verschuldigd
was, dan behoudt de Stichting het recht om de restitutie met die vorderingen te
verrekenen.
7. Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in
rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum
van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot
afwijzing van de aanvraag.
8. Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de
wijze als opgenomen in artikel 7.
9. Het is de importeur, groot- of tussenhandelaar of fabrikant niet toegestaan op grond van
dit artikel te verrekenen en/of op te schorten.
10. Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde
bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de
gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in
artikel 16c lid 2 Auteurswet.
6. Restitutie wegens Export
1. De Exporteur die een (of meerdere) Voorwerp(en) waarover aantoonbaar reeds
Thuiskopievergoeding is afgedragen aan de Stichting Exporteert kan restitutie van de
Thuiskopievergoeding aanvragen bij de Stichting.
2. De restitutieaanvraag dient binnen zes maanden na de exportdatum bij de Stichting te
worden ingediend bij gebreke waarvan het recht op restitutie vervalt.
3. Het aanvragen van restitutie vindt plaats door middel van het indienen van een
restitutieverzoek via de website van de Stichting onder medezending van tenminste de
inkoopfactuur, verkoopfactuur en transportdocumenten van de Voorwerpen waarvoor
restitutie wordt aangevraagd. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te worden
ingevuld.
4. Bij gerede twijfel over de vraag of het Voorwerp waarvoor restitutie wordt aangevraagd
daadwerkelijk is geëxporteerd alsmede bij gerede twijfel of Thuiskopievergoeding over de
betreffende Voorwerpen is afgedragen, kan de Stichting om nadere gegevens vragen
en/of de restitutieaanvraag afwijzen.
5. Indien de Stichting opeisbare vorderingen uit welke hoofde dan ook heeft op de partij die
de Thuiskopievergoeding op grond van de wet of contract oorspronkelijk verschuldigd
was, dan behoudt de Stichting het recht om de restitutie met die vorderingen te
verrekenen.
6. Voor de behandeling van elke restitutieaanvraag kan de Stichting administratiekosten in
rekening brengen ter hoogte van 10% van het te restitueren bedrag, met een maximum
van € 8,50. Geen administratiekosten zijn verschuldigd indien de Stichting besluit tot
afwijzing van de aanvraag.
7. Tegen de afwijzing van een restitutieaanvraag kan bezwaar worden ingediend op de
wijze als opgenomen in artikel 7.
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8. Het is de Exporteur niet toegestaan op grond van dit artikel te verrekenen en/of op te
schorten.
9. Bij gebleken onjuistheid van verstrekte gegevens kan de Stichting het gerestitueerde
bedrag terugvorderen dan wel met terugwerkende kracht de Thuiskopievergoeding bij de
gerestitueerde in rekening te brengen, als ware hij zelf de betalingsplichtige bedoeld in
artikel 16c lid 2 Auteurswet.
7. Bezwaar
1. Bezwaar tegen het besluit van de Stichting om al dan niet tot restitutie over te gaan staat
open tot dertig dagen na bekendmaking van het besluit door de Stichting. 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 vier weken na ontvangst van het bezwaar op dit bezwaar
beslissen.
4. Opschorting of verrekening gedurende de bezwaarprocedure is niet toegestaan.
8. Wijzigingen in de voorwaarden
1. De Stichting behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Zij zal haar relaties daarvan op de hoogte brengen.
2. De wijzigingen zijn veertien dagen na kennisgeving bindend.
9. Rechtskeuze
Nederlands recht is van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze voorwaarden worden in
eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank te ’s-Gravenhage.

versie 1 januari 2018

