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MACHTIGINGSFORMULIER 

UITGEVER 

Gelieve dit formulier in te vullen en ondertekend per mail te retourneren aan Stichting PRO. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  

Stichting  PRO, PRO-MANDAAT - POSTBUS 3060 - 2130 KB HOOFDDORP 

Bedrijfsnaam/ 

naam organisatie: ______________________ Btw-nummer:  _________________ 

Adres: ___________________________________ Postcode + plaats: _________________ 

Contactpersoon: ____________________________ Functie: ______________________________ 

Telefoonnummer: ______________________ E-mail:  _______________________ 

Bank-/girorekening: ______________________ KvK-nummer: _______________________ 

Digitaal reprorecht voor bedrijven, onderwijs en overheid en een passende vergoeding voor 

uitgevers 

PRO-mandaat maakt het mogelijk door het in opdracht van uitgevers ontwikkelen, exploiteren en 

handhaven van een centrale regeling voor bedrijven, onderwijs en overheid: praktische licenties voor 

al het hergebruik, digitaal en op papier – in aanvulling op de normale exploitatie van de uitgever. 

PRO-mandaat is een sectie van Stichting PRO, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend te 

Hoofddorp. 
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Niet-exclusieve last en volmacht 

(Bedrijfsnaam) (hierna: Uitgever) verleent hierbij de niet-exclusieve last en volmacht aan Stichting 

PRO, sectie PRO-mandaat, met recht van substitutie aan derden-organisaties als Stichting Reprorecht, 

om het hergebruik van haar repertoire in binnen- en buitenland (al dan niet via buitenlandse 

zusterorganisaties) te licentiëren door middel van de Licenties.  

Daarnaast machtigt de uitgever Stichting PRO hierbij, eveneens met recht van substitutie aan derden-

organisaties als Stichting Reprorecht, om ten behoeve van het verwezenlijken van haar missie en 

doelstelling alle mogelijke additionele hergebruikrechten in binnen- en buitenland (al dan niet via 

buitenlandse zusterorganisaties) te licentiëren middels aanvullingen op de Licenties.  

De uitgever machtigt Stichting PRO om licenties te ontwikkelen en regelingen te treffen ten behoeve 

van de uitoefening van de niet-exclusieve last en volmacht verleend door de Uitgever.  

Deze Machtiging wordt verleend door Uitgever aangaande al haar bestaande en toekomstige 

repertoire waarvan zij de rechten bezit dan wel controleert en voor zover vereist voor de Licenties en 

eventuele aanvullingen daarop. 

Uitgever heeft recht op haar aandeel in de uit de licenties te ontvangen gelden. Op de verdeling is 

het Reglement Uitkeringen van sectie PRO-Mandaat van toepassing. 

Op de bepalingen in deze Machtiging zijn de Machtigingsvoorwaarden (bijlage) van toepassing. 

Uitgever verklaart de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en verklaart in te stemmen met 

de toepasselijkheid ervan. 

Handtekening:  ______________________________  Datum: __________________ 

Naam: _____________________________________ 

Functie: ____________________________________ 


