Volmacht aan de Stichting Publicatie- en Reproductierechten
Organisatie (PRO) van de regeling voor LiteROM van de sectie Copyright
Licentie en Incassobureau PRO (CLIP)
Ondergetekende: de heer / mevrouw…………………………..………………………………………
Functie:……………………………………………………………………………………….......................
rechtsgeldig vertegenwoordiger van uitgeverij(en)1: …………...…...………...…….........................
……………...…….……………………………………………………………………………………………
Relatienummer:…………………………………………………………. NUV Lid:

JA / NEE 2

Contactpersoon: de heer / mevrouw……………………………………………….................................
Correspondentieadres:………………………………………………………………………………………
Postcode:……………………………………….Plaats:…………………………………………………….
Telefoon: ………………………………………E-mail:……………………………..................................
Bank-/girorekening:……………………………………………………………………..............................
BTW-nummer:……………………………………………………………………………...........................
verklaart akkoord te gaan (optie A) / niet akkoord te gaan (optie B)* met de LiteROM-regeling.
*Doorstrepen wat niet van toepassing is. Voor uitleg Opties, zie ommezijde.

Plaats:……………………………………………………..
Datum: …………………………………………………….
Naam: ……………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………
Retouradres:
Stichting PRO, sectie CLIP
Antwoordnummer 203
2130 VB Hoofddorp

1

De volmacht wordt verleend door de hoofddirectie van de uitgeverij of het uitgeverijconcern.
Indien u NUV lid bent, betaalt u 15% administratiekosten, indien u geen NUV lid bent, betaalt u 20%
administratiekosten
2

OPTIE A
Indien u optie A gekozen heeft, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te
gaan met de LiteROM-regeling en geeft u Lira-Nieuwswaarde en Stichting PRO, hierna
te noemen “de Organisatie” toestemming gelden te innen voor u op basis van de
overeenkomst die de Organisatie is aangegaan met NBD/Biblion per 1 januari 2005.
U verklaart rechthebbende te zijn van door u op de LiteROM gepubliceerde recensies,
artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde bijdragen of bijdragen die in de
toekomst op de LiteROM worden opgenomen. U verleent hierbij een exclusieve volmacht
voor onbepaalde tijd aan Stichting PRO om, op basis van de LiteROM regeling, met de
producent en uitgever van LiteROM een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de
op de LiteROM opgenomen publicaties en toekomstige publicaties.
U gaat akkoord met de door de Organisaties daarvoor overeengekomen c.q. overeen te
komen vergoeding en met de verdeling van deze vergoeding onder de betrokken
rechthebbenden volgens de LiteROM-regeling.

OPTIE B
Indien u optie B gekozen heeft gaat u niet akkoord met de LiteROM-regeling en behoudt
u zich alle rechten voor. De Organisaties zullen de producent en de uitgever van de
LiteROM hiervan op de hoogte brengen en verzoeken uw werk van de LiteROM te
verwijderen, tenzij anders met u wordt overeengekomen. De Organisaties zullen uw
belangen in deze niet langer behartigen.

