Spelregels
voor het aankondigen van filmvertoningen

Met een FilmService licentie heeft u toestemming om films openbaar, buiten de huiselijke kring, te vertonen. FilmService heeft verschillende
soorten licenties, onder andere Standaard- en Pluslicenties. Om het verschil hierin te verduidelijken, hebben wij het volgende overzicht gemaakt:

Standaardlicentie
Met een Standaardlicentie is het voor de vertoner niet toegestaan om de titel van de film publiekelijk aan te kondigen. De volgende punten zijn
met een Standaardlicentie wel toegestaan.

•
•
•
•
•
•

Filmvertoning aankondigen zonder titelvermelding op uw site, in de krant of via flyers.
Filmvertoning aankondigen met titelvermelding op een afgesloten, alleen via inloggen te bereiken, gedeelte van uw website.
Filmvertoning aankondigen met titelvermelding op een poster binnen de vertoningslocatie waarbij de poster niet naar buiten gericht is.
Filmvertoning aankondigen met titelvermelding binnen een besloten groep, bijvoorbeeld naar uw leden via een verenigingsblad.
Filmvertoning aankondigen met titelvermelding via een e-mailcirculatie.
Het is niet toegestaan om de acteurs- regisseur of inhoud van de film aan te kondigen.

Pluslicentie
Met een Pluslicentie mag u wel de titel openbaar aankondigen.

•
•
•
•
•

Hier gelden andere tarieven voor dan voor de Standaardlicentie.
Hierbij mag actief promotie gemaakt worden.
Hierbij kan al het beeldmateriaal van de desbetreffende rechthebbende gebruikt worden.
De rechthebbenden dient hiervoor nog wel akkoord te geven en zij hebben hier maximaal 5 werkdagen de tijd voor.
De film mag pas aangekondigd worden als deze is goedgekeurd door de rechthebbende.

Enkele opmerkingen
• Als u de films gratis vertoont is de aankondiging van de titel bij een Standaardlicentie nog steeds niet toegestaan.
• Bij het huren van de drager wordt de dvd/Blu-ray een week voor vertoningsdatum per post verstuurd.
• Mocht u vragen hebben of aan bepaalde situaties twijfelen aan de rechtmatigheid van uw activiteiten neem dan contact op met FilmService.
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DEFINITIES
Abonnement: overeenkomst tussen Vertoner en FilmService waarin afspraken zijn vastgelegd
1.
over de Bruikleen van Films. EenAbonnement naast de Licentie kan alleen worden
overeengekomen als aan Vertoner een Licentie is verleend.
Bruikleen: het via een Abonnement ter beschikking stellen van Films tegen een verschuldigde
vergoeding, waarin uitdrukkelijk niet is opgenomen de verschuldigde vergoeding voor de
Licentie.
Doorgifte: beschikbaarstelling door middel van doorgifte via de kabel, draadloos netwerk of
anderszinsvan een Film naar één of meerdere ruimten of plaatsen binnen de Vertoninglocatie.
Groepsvertoning:vertoning van een Film in een ruimte of plaats binnen de Vertoninglocatie.
Titeloverzicht: lijst met titels van Filmsdie ingevolge de Licentiemogen worden vertoond.
Het actueleoverzicht is te raadplegenvia www.filmservice.nl.
Tariefbladen: overzicht(en) van de door FilmServicegehanteerde vergoedingen voor Licenties
en Abonnementen, exclusief BTW.Actuele Tariefbladen zijn bij FilmServiceop te vragen of te
raadplegenop www.filmservice.nl.
Licentie: een Standaardlicentie of een Pluslicentie. De Licentie bestaat in elk geval uit
het Voorblad en deze Licentievoorwaarden. Bij afwijking tussen het Voorblad en deze
Licentievoorwaarden prevaleert het Voorblad.
Pluslicentie: de door FilmServiceaan Vertoner verleende toestemming voor Vertoning én door
FilmServiceaan Vertoner verleende toestemming om de Vertoning met vermelding van de titel
van de Film publiekelijk aan te (doen) kondigen in druk of via andere media (zoals posters,
folders, kranten, radio,televisie of internet).
Standaardlicentie: de door FilmServiceaan Vertoner verleende toestemming voor Vertoning.
Vertoner: de op het Voorblad vermelde natuurlijke of rechtspersoon die krachtensde Licentie
toestemming verkrijgt voor Vertoning.
Vertoning: Groepsvertoningen/of Doorgifte.
Vertoningjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december van een jaar voor welke de Licentie
geldig is. Voor onderwijsinstellingen kan als Vertoningjaar gelden de periode van 1 september tot
en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Vertoner en FilmService kunnen in overleg een
afwijkende vertoningperiode overeenkomen.
Vertoninglocatie: op het Voorblad vermelde locatie(s) waar de Vertoning(en) word(t)(en)
verricht.
Film: filmwerk in de zin van artikel 10 lid 1 sub 10 jo. 45a lid 1 Auteurswet zoalsbeschikbaarvia
een bestaand of in de toekomst nog te ontwikkelen informatiemedium, waaronder DVD,Blu-ray,
CD-ROM,streaming of digitale download maar uitgezonderd DCP’s,16mm en 35 mm films.
Voorblad: het voorblad van de Licentie en eventuele appendix.
TOESTEMMING
2.1 FilmServiceverleent aan Vertoner voor de duur van de Licentie en onder de hierna vermelde
voorwaarden auteursrechtelijke toestemming voor Vertoning van de in het Titeloverzicht
vermelde Film(s) op dewijze (Groepsvertoningen/of Doorgifte) en in de Vertoninglocatie(s) als
vermeld op het Voorblad.
2.2 Het is Vertoner voor de Vertoning uitsluitend toegestaan gebruik te maken van Films die door
FilmServiceaan Vertoner in Bruikleen zijn gegeven op grond van een Abonnement of die
anderszinsdoor of met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht.
2.3 Het is de Vertonerenkel toegestaan de Vertoningmet vermelding van de titel van de film
publiekelijk aan te (doen) kondigen in druk of audiovisuele media (zoals posters,folders, kranten,
radio, televisie of internet) indien Vertoner beschikt over een Pluslicentie. Indien Vertoner
beschikt over een Standaardlicentieis het Vertoner niet toegestaan de Vertoning met vermelding
van de titel van de film publiekelijk aan te kondigen.In het document “Spelregels Aankondigen”
staat in meer detail beschrevenwat is toegestaan bij het aankondigen van een Vertoning bij een
Standaardlicentie en bij een Pluslicentie. Dit document is te raadplegen via
http://www.filmservice.nl/Spelregels_Aankondigen.pdf.
BRUIKLEENVAN FILMS
3.1 FilmService kan via een Abonnement aan Vertoner Films in Bruikleen geven. De Films mogen
uitsluitend worden vertoond zoals omschrevenin de Licentie.
3.2 De Vertoner bepaalt in overleg met FilmServicede specificaties van de Bruikleen, waaronder
de frequentie en wijze van toe- en terugzending van Films. De tussen Vertoner en FilmService
gemaakte afspraken worden in het Abonnement vastgelegd.
3.3 Met inachtneming van artikel 9.4 en 9.5 is de Vertonerverplicht de Films na afloop vande
Bruikleen of na beëindiging van het Abonnement in onbeschadigde toestand aan FilmServicete
retourneren.
3.4 Indien de Vertoner nalaat tijdig opgave te doen van de gewenste Film(s) danwel indien
de Film(s) niet voorradig is (zijn), zal FilmServiceeen keuzemaken uit de Films, rekening
houdend met de door Vertoner opgegeven genrevoorkeur, met eerder verzonden Films en
met de actualiteit van de Films.FilmServiceis niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen
voortvloeiend uit de omstandigheid dat FilmServicezelf een keuzemaakt uit de Films.
BEPERKINGEN
4.1 Het is Vertoner op grond van de Licentie niet toegestaan Films te vertonen in andere
Vertoninglocaties dan vermeld op het Voorblad.
4.2 Het is Vertoner op grond van de Licentie niet toegestaan om verveelvoudigingen te vervaardigen
van de Films, behoudensvoor zover het een tijdelijke, voorbijgaande verveelvoudiging betreft
die een technisch noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de voor de toegestane Vertoning vereiste
technische handelingen.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,mogen Films uitsluitend ongewijzigd worden
vertoond.
4.4 Het is Vertoner op grond van de Licentie niet toegestaan de voor de Vertoning gebruikte Films,
alsmede verveelvoudigingen daarvan, aanderden ter beschikking te stellen door middel van
verkoop, verhuur, uitlening, ter beschikkingstelling of anderszins,ongeacht het doel.
VERGOEDING
5.1 Vertoner betaalt voor de toestemming zoalsvermeld in 2, en indien van toepassingvoor de
Bruikleen zoals vermeld in artikel 3, aan FilmServiceeen vergoeding als vermeld in het relevante
Tariefblad en/of op de factuur die FilmServiceaan Vertoner verstuurt, vermeerderd met het van
overheidswege geldende BTW-percentage.
5.2 Devergoedingen als bedoeld in 5.1 worden aanhet begin van het nieuwe Vertoningjaar
aangepast op basis van de afgeleide Consumentenprijsindex Alle Huishoudens zoalsgepubliceerd
door het CentraalBureauvoor de Statistiek, waarbij de meest recente maand juni wordt
vergeleken met de daaraan voorafgaande maand juni.
5.3 Onverminderd het bepaalde in 5.2 is het FilmServicetoegestaan de op de Tariefbladen vermelde
tarieven per Vertoningjaar te wijzigen. FilmServicegeeft hiervan uiterlijk twee maanden voor het
einde van het lopende Vertoningjaar schriftelijk kennis aan de Vertoner.
FACTURERINGENBETALING
6.1 Vertoner ontvangt met de Licentie, en indien van toepassinghet Abonnement, een factuur
over de periode vanaf deop het Voorbladvermelde ingangsdatum tot het einde van het eerste
Vertoningjaar.
6.2 De vergoedingen over het eerstvolgende Vertoningjaar en de daaropvolgende Vertoningjaren
vervallen steeds op de begindatum van het betreffende Vertoningjaar en worden aan Vertoner
gefactureerd.
6.3 Facturendienen te worden voldaan binnen de op de factuur gestelde vervaltermijn of, bij
gebreke daarvan, binnen 30 dagen na factuurdatum.
6.4 Bij niet of niet tijdige betaling van enig uit hoofde van de Licentie en indien van toepassing
het Abonnement verschuldigde bedrag, verkeert Vertoner onmiddellijk in verzuim. FilmService
is gerechtigd om vanaf de vervaldatum tot de dag der algehele voldoening aan Vertoner de
wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
6.5 Indien de factuur niet binnen de in 6.3 vermelde termijn wordt voldaan, is FilmServicegerechtigd
bij schriftelijke aanmaningadministratiekosten in rekening te brengen.
6.6 Onverminderd het bepaalde in 6.4-6.5 en 9 is Vertoner verplicht alle kosten die FilmService
moet maken tot handhaving van haar rechten jegens Vertoner, daaronder begrepen kosten van
gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, aan FilmServicete vergoeden. In geval het een
vordering betreft tot invordering van enig door Vertoneruit hoofde van de Licentieverschuldigd
bedrag, bedragen de buitengerechtelijke kosten in elk geval 15% van het te incasserenbedrag
met een minimum van € 250,-. Licentievoorwaardenvoor de vertoning en bruikleen van Films.

6.7

Indien en zolang Vertoner de verplichting tot betaling van de in 5.1 bedoelde vergoeding
niet of niet volledig nakomt, wordt de toestemming alsbedoeld in 2 geachtniet te zijn
verleend. ElkeVertoning in deze periode verricht, wordt beschouwd als een openbaarmaking
zondertoestemming en vormt een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht.Ingevolge artikel
31 Auteurswet 1912 is opzettelijke inbreuk op het auteursrecht een misdrijf (maximale
gevangenisstraf zesmaanden; maximale boete € 20.500,-).

DUURENBEEINDIGING
7.1 De Licentie, en indien van toepassing het Abonnement, gaan in op de op het Voorblad vermelde
datum en lopen af op 31 december van het kalenderjaar waarin de Licentie, en indien van
toepassing het Abonnement, zijn ingegaan, tenzij een andere einddatum is overeengekomen.
7.2 De Licentie voor onderwijsinstellingen kan ingaan op 1 september van het jaar waarin de Licentie
wordt afgesloten en loopt af op 31 augustus vanhet daaropvolgende jaar.
7.3 Tenzij het Voorblad een einddatum vermeldt, worden de Licentie, en indien van toepassing het
Abonnement, na afloop van de in 7.1 bedoelde periode steeds stilzwijgend en ongewijzigd met
een periode van twaalf maanden verlengd, tenzij één der partijen bij aangetekend schrijven
aan deandere partij te kennen geeft dat hij dezeverlenging niet wenst. De kennisgevingdient
de andere partij uiterlijk één maand voor afloop van de periode waarvoor de Licentie en het
Abonnement is aangegaan resp.één maand voor afloop van de periode van verlenging te
hebben bereikt.
7.4 Onverminderd het bepaalde in 7.1-7.3 is FilmServicegerechtigd de Licentie en het Abonnement
met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief aan Vertoner te beëindigen
indien Vertoner zijn faillissement aanvraagtof failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt
of verkrijgt, tot liquidatie overgaat dan wel indien op enig deel van het vermogen vanVertoner
beslagwordt gelegd.
7.5 FilmServiceis voorts gerechtigd de Licentieen het Abonnement met onmiddellijke ingang en
zonder nadere ingebrekestelling door middel van een aangetekende brief aan Vertoner in te
trekken, indien Vertoner enige bepaling van deze Licentie niet nakomt, tenzij de aard of omvang
van de niet-nakoming intrekking niet rechtvaardigt.
7.6 Het Abonnement zal nimmer de duur vande Licentie overtreffen. In het geval de Licentieeindigt,
zal op die datum automatischhet Abonnement eindigen en dienen alle in Bruikleen gegeven
Films door Vertoner te worden geretourneerd. EenAbonnement kan wel worden beëindigd
zonder de Licentie te beëindigen.
OPGAVE ENCONTROLE
8.1 Indien en zodrazich aande zijde van Vertonerwijzigingen voordoen met betrekking tot de in de
Licentie en het Abonnement vervatte gegevens, dient de Vertoner FilmServicehier voorafgaand
aan dezewijzigingen schriftelijk van in kennis te stellen.
8.2 In het geval dat de in artikel 8.1 bedoelde wijzigingen met zich meebrengen dat het gebruik van
Films door Vertoner afneemt zal FilmServicezo nodig de vergoeding in overeenstemming met de
gewijzigde gegevens aanpassen.De aanpassingtreedt in dat geval in werking op de eerste dag
van de maand volgend op de maand waarin de kennisgeving door FilmService is ontvangen.
8.3 In het geval dat de in 8.1 bedoelde wijzigingen met zich meebrengendat het gebruik van Films
door Vertoner toeneemt, zal FilmServicezo nodig de vergoeding in overeenstemming met de
gewijzigde gegevens aanpassen.De aanpassingtreedt in dat geval met terugwerkende kracht
in werking op de eerste dag van de maand waarin de wijzigingen hebben plaatsgevonden. Is de
Vertoner in verzuim met de in artikel 8.1 bedoelde kennisgeving, dan beschiktVertoner niet over
de op grond van de gewijzigde gegevens vereiste toestemming. Elkevertoning die daarna wordt
verricht, wordt beschouwdals een openbaarmakingzonder toestemming en vormt een inbreuk
op het auteursrecht. Vertonerverbeurt in dat geval voorts de in artikel 9.3 bedoelde boete.
8.4 FilmServicezendt Vertoner periodiek een verzoektot titelregistratie toe. Vertoner verplicht zich
binnen de gestelde termijn opgave te doen van de Films die in de aangegeven periode door
Vertoner zijn vertoond, alsmedevan het aantal keren dat eenFilm in de betreffende periode is
vertoond. De opgave dient uitsluitend voor de opgave van Films. Als de Films door Filmservice in
bruikleen zijn gegeven, vindt de verwerking van de opgave plaats door FilmService.
8.5 FilmServiceis gerechtigd om op elk gewenst moment controle uit te oefenen op de naleving
van de Licentie door Vertoner. Met het oog op deze controle is een daartoe door FilmService
gemachtigde derde gerechtigd zichop ieder moment toegang te verschaffen tot het adres van
Vertoner en tot de op het Voorblad omschrevenVertoninglocatie(s) en aldaar te constateren of
Vertoner de Licentie naleeft, foto’s te maken ter bewijs van Vertoningen en de aldaar aanwezige
boekhouding, apparatuur en Films te controleren.
OVERTREDING
9.1 Vertoner is uitsluitend bevoegd tot Vertoning en Bruikleen op de wijze als op het Voorbladen
volgens deze Licentievoorwaarden toegestaan.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 en onverminderd de overigens aan FilmService
toekomende vorderingsrechten, waaronder het recht op schadevergoeding, verbeurt de Vertoner
bij overtreding van het bepaalde in artikel 2, 3 en 4 een door FilmServicedirect opeisbare boete
van € 2.000,- per overtreding.
9.3 Indien Vertoner onjuiste opgave doet aan FilmServicevan de op het Voorblad vermelde gegevens
of van gebruiksgegevenswaaronder als bedoeld in 8.3, of indien Vertoner weigert toegang
te verschaffen aan een daartoe door FilmService gemachtigde derde als bedoeld in artikel
8.5, verbeurt Vertoner een door FilmServicedirect opeisbare boete van € 5.000,- per onjuiste
vermelding/opgave en/of per weigering, een en ander onverminderd het recht van FilmService
om daarnaast schadevergoedingte vorderen en/of andere vorderingen tegen Vertoner in te
stellen.
9.4 In het geval één of meer van de in deze overeenkomst bedoelde Films, om welke reden dan
ook, door FilmServicein beschadigde en/of onbruikbare staat retour worden ontvangen of
om welke reden dan ook door Vertoner niet zijn geretourneerd, zal de Vertoner verplicht zijn
aan FilmServiceeen vergoeding te betalen van € 150,- per Film onverminderd het recht van
FilmServicede daadwerkelijk door haar geleden schade op de Vertoner te verhalen.
9.5 Onverminderd hetgeen bepaald is in 9.2 en 9.4, verbeurt de Vertoner een boete van € 5,- per
Film voor elke dag dat de Film later dan de afgesproken Bruikleen, zoals vermeld in 3.2, aan
FilmServiceis geretourneerd, tot een maximum van € 150,-.
OVERDRACHT
10. Het is Vertonerniet toegestaan de uit de Licentie en het Abonnement voortvloeiende rechten en
verplichtingen op welke wijze dan ook in te brengen in een andere rechtspersoon,vennootschap
of maatschapof op welke wijze dan ook aan derdenover te dragen of in sublicentie te geven.
VRIJWARING
11.1 FilmServicevrijwaart Vertoner tegen aansprakenvan derden inhoudende dat een in
overeenstemming met de Licentie verrichte Vertoning inbreuk maakt op het aan de derde
toekomende auteursrecht op de vertoonde Film. Het voorgaande geldt niet voor aansprakenvan
derden ter zake van de in de Film opgenomen muziekwerken. Auteursrechtelijke toestemming
voor het openbaar maken van muziekwerken dient te worden verkregen bij de Vereniging Buma.
11.2 Vertoner vrijwaart FilmServicetegen aansprakenvan derden ter zake van eendoor Vertoner in
strijd met de Licentieverrichte Vertoning.
VOORWAARDEN
12.1 Onverminderd het bepaalde in 5.2 en 5.3, is FilmServicegerechtigd deze voorwaarden met
ingang van een nieuw kalenderjaar te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden
voorafgaandaan het nieuwe kalenderjaar kenbaargemaakt via www.filmservice.nl.
12.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Vertoner wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
12.3 Voor bepaalde Licenties kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Dezeaanvullende
voorwaarden worden bij het aanvragen van de betreffende Licentie kenbaar gemaakt. Bij
afwijking tussen de aanvullende voorwaarden en deze Licentievoorwaarden prevaleren de
aanvullende voorwaarden.
TOEPASSELIJKRECHT
13
Op de Licentie, het Abonnement en deze Licentievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

