LICENTIEVOORWAARDEN IK STOND ERBIJ
Licentienemer:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Bezoekadres

Telefoonnummer
E-mailadres

Ik stond erbij’ is een productie (hierna: ‘productie’) van Stichting Een van de jongens,
statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te Amsterdam aan de De Kempenaerstraat 11B
(1051 CJ). Een van de jongens verleent aan ‘licentienemer’ het recht om de productie te
vertonen binnen diens eigen locatie, op de navolgende voorwaarden:
1. De productie wordt enkel vertoond in de eigen locatie van de licentienemer. Vertoning
buiten die locatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Een van de Jongens. Onder ‘eigen locatie’ wordt verstaan: het adres waaronder
licentienemer volgens zijn inschrijving bij de KvK zijn bezoekadres heeft.
2. De periode waarbinnen de productie kan worden getoond is twee jaar, te rekenen vanaf
de datum waarop Een van de jongens de productie aan licentienemer ter beschikking heeft
gesteld.
3. Het aantal malen dat de productie kan worden vertoond binnen de periode, is
onbeperkt.
4. Het is licentienemer niet toegestaan de productie op welke wijze dan ook aan derden
ter beschikking te stellen, kopieën (in welke vorm dan ook) te maken, sublicenties aan
derden te verlenen, aan derden te verkopen, wijzigingen aan te brengen.
5. Alle rechten van intellectuele eigendom op de productie blijven bij Een van de
jongens berusten en alle niet genoemde rechten blijven uitdrukkelijk bij Een van de
jongens en maken geen deel uit van het verleende vertoningsrecht. Licentienemer krijgt
enkel een tijdelijk vertoningsrecht.
6. Licentienemer is voor de periode van twee jaar een eenmalige vergoeding van € 37,15
excl. BTW verschuldigd voor het door Een van de jongens te verlenen recht. Dat recht
wordt pas verleend nadat licentienemer volledig aan zijn betalingsverplichting voldaan
heeft.
7. Op aankopen via de webshop zijn de Algemene Voorwaarden Webshop van Een van de
jongens van toepassing. Die zijn te vinden op www.eenvandejongens.nl/av_webshop.pdf. Waar
die Algemene Voorwaarden Webshop strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden gelden de
onderhavige voorwaarden. De toepasselijkheid van het herroepingsrecht in art. 6-8 van de
Algemene Voorwaarden Webshop is uitgesloten.
8. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere afspraken. Wijzigingen kunnen
slechts schriftelijk worden overeengekomen. De overeenkomst kan door licentienemer
tussentijds worden opgezegd, in welk geval hij geen recht op restitutie van (een deel
van) de vergoeding. Licentienemer kan de overeenkomst en de daarin opgenomen rechten niet
aan derden overdragen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
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