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auteursrecht op hun artikelen. U mag die
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artikelen gebruiken op intranet of opnemen
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CLIP vrijwaart de gebruiker daarbij voor

licenties verstrekt en kunt u middels het

(CLIP) kunt u een licentie krijgen voor het

aanspraken van derden. Meer informatie over

gebruik van hun artikelen. CLIP verstrekt

de voorwaarden waaronder CLIP licenties

contactformulier een licentie aanvragen.

namens de auteursrechthebbenden van

verstrekt, vindt u op onze website: www.clip.nl

artikelen uit kranten, tijdschriften en andere
periodiek verschijnende media toestemming
aan knipseldiensten, bedrijven en instellingen
voor het hergebruik van hun artikelen.
CLIP werkt daarvoor samen met verschillende
journalistenorganisaties.

RECHTHEBBENDE VAN EEN ARTIKEL?
Rechthebbenden geven CLIP middels een
volmacht en vrijwaring toestemming voor het
onder bepaalde voorwaarden afsluiten van
licentieovereenkomsten met gebruikers van hun
artikelen. Vervolgens ontvangen zij op basis van
titelspecifieke gebruiksgegevens hun aandeel in
de door CLIP geïncasseerde vergoedingen.
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Copyright Licentie- en Incassobureau PRO (CLIP) is een onderdeel van Stichting
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO). Stichting PRO is door het
Nederlands Uitgeversverbond (NUV) opgericht voor het collectief beheer van
uitgeversrechten.
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