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Stichting Verdeling Videoproducenten

Administratieovereenkomst
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Deelgerechtigden in de zin van deze overeenkomst kunnen zijn: producenten van filmwerken
of vertegenwoordigers daarvan zoals distributeurs of licentienemers, in de zin van art. 45a lid
3' Auteurswet enlof art. 7a WNR

Voor zover de deelgerechtigde een (deel van de) vergoeding ontvangt uit hoofde van product
dat deze voert ingevolge een licentieovereenkomst, verklaart deze er voor te zullen
zorgdragen dat het betreffende deel van de vergoeding zal worden doorbetaald aan de
origineel rechthebbende (licentiegever), danwel verklaart dienaangaande een nadere
overeenkomst met deze te hebben gesloten. Deelgerechtigde vrijwaart SWP jegens
aanspraken van derden inzake op grond van deze overeenkomst uitgekeerde vergoedingen cq
voortspruitende rechten.
Mocht blijken dat de vergoeding geheel of ten dele ten onrechte is uitgekeerd, dan Ís de
deelgerechtigde verplicht het in het geding zijnde bedrag onverwijld terug te storten op de
rekening van SWP. Deelgerechtigde dient op eerste verzoek SWP te voorzien van informatie
omtrent de herkomst van de producten.

Onverminderd het recht van partuen tot de gang naar de burgerlijke rechter, kan het SWPbestuur besluiten tot instelling van een geschillencommissie die zich op verzoek van de meest
gerede partij zal buigen over conflicten die voortspruiten uit deze overeenkomst. De
geschillencommissie zal uitspraak doen bij wege van bindend advies.
Deelgerechtigde is akkoord met de SWP statuten en reglementen, zoals die zijn vastgesteld
en gepubliceerd staan op www.verdelingvideo.nl
Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening door deelgerechtigde en wordt
aangegaan voor onbepaalde tUd, met een opzegtermijn van drie maanden. lngeval van
overlijden van deelgerechtigde dan wel ontbinding van de rechtspersoon eindigt de
administratieovereenkomst met onmiddellijke ingang. ln dat geval kunnen de
rechtverkrijgenden een gevolmachtigde aanwijzen, die een administratieovereenkomst

aangaat met

swP.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is

bevoegd.
Deelgerechtigde verklaartzich akkoord met de bepalingen en verzoekt SVVP uitkeringen over
te maken naar:

Bankrekeningnummer
T.n.v.

Naam

Ondertekening

SWP

Gerechtigde

Mr. P.R.C. Solleveld

Naam:

Functie
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