Overeenkomst Journalisten

De ondergetekende.
1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC,
Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV
2. de journalist/ freelancer schrijver, hierna te noemen Freelancer-PE
3. de koper, de klant, uitgever van glossy en sponsored magazines, hierna te noemen
Klant-PE
Algemeen.
Artikel 1:
1.1

Freelancer-PE krijgt na goedkeuring een logincode om eigen teksten te uploaden.
De artikelen moeten voldoen aan de vereisten van PEBV.

1.2
PEBV brengt de collectie met artikelen onder de aandacht van potentiële afnemers.
Dit zijn bijvoorbeeld uitgevers. Deze potentiële afnemers worden hierna klant-PE
genoemd.
1.4
De artikelen in de collectie van PEBV worden onder de aandacht van Klant-PE
gebracht.
1.5
De collectie bestaat uit de door PEBV verzamelde artikelen die door verschillende
schrijvers zijn geschreven.
1.6
Nadat een door Freelancer-PE geschreven artikel uit de collectie van PEBV is
afgenomen door klant-PE ontstaat voor Freelancer-PE een vordering van een vooraf
bepaalde prijs volgens de voorwaarden van PEBV, de prijzen zijn exclusief BTW.
Freelancer-PE is zelf verantwoordelijk voor zijn facturen. PEBV betaalt de facturen elke
vierde woensdag van de maand.
1.7. De contactgegevens van Freelancer-PE zullen direct na het moment dat Klant-PE
afneemt doorgegeven worden aan Klant-PE, zodat Klant-PE voor eventuele
vervolgopdrachten de Freelancer-PE direct kan benaderen.
1.8.
De naam van Freelancer-PE wordt bij publicatie te allen tijde bij het artikel
vermeld.
1.9. Bij een vervolgopdracht tussen Freelancer-PE en PEBV gelden de
bepalingen zoals deze in dit contract zijn overeengekomen.
1.10 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
PEBV, voor de uitvoering waarvan door PEBV derden dienen te worden betrokken.
1.11 De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle overeenkomsten
die Freelancer-PE sluit met PEBV. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de

Freelancer-PE, hoe ook genaamd, wordt hierbij door PEBV uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.12 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze overeenkomst of een situatie zich voordoet die niet in deze overeenkomst
geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2:
2.1
PEBV behoudt zich het recht voor om één, dan wel alle, artikelen geschreven door
Freelancer-PE niet in de collectie op te nemen of te verwijderen.
2.2
Freelancer-PE houdt rekening met de mogelijkheid dat het artikel geschreven door
Freelancer-PE door PEBV wordt opgenomen in de collectie, maar dat het artikel niet wordt
afgenomen door een Klant-PE. Mocht een artikel gedurende een periode van twaalf
maanden nadat het is opgenomen in de collectie van PEBV niet afgenomen worden door
een Klant-PE, dan heeft Freelancer-PE het recht PEBV schriftelijk op info@pressexpress.nl
te verzoeken weer de volledige beschikking over zijn artikel te geven. PEBV krijgt na dit
verzoek nog twee maanden (na die twaalf maanden) de tijd om het artikel in de collectie
te houden. Mocht het artikel na deze periode niet afgenomen zijn, dan heeft FreelancerPE de volledige beschikking over zijn artikel terug. De datum gaat in op de datum dat het
artikel is geüpload op de PE website. De overeengekomen beperkingen zoals deze in dit
contract staan vermeld zijn dan niet meer van toepassing. Dit is de enigste situatie waarin
Freelancer – PE de beschikking over zijn artikel terug krijgt en daarmee ook de enigste
situatie waarin de rechten van PEBV op het artikel worden opgeheven.
Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 3:
3.1
Freelancer – PE verklaart dat een artikel, of een deel van het artikel, dat door
Freelancer-PE aan PEBV wordt aangeboden, niet eerder aan een ander is overgedragen of
aangeboden. De artikelen moeten exclusief zijn voor PEBV. Freelancer-PE beschikt en
bezit de auteursrechten van een artikel op het moment dat Freelancer-PE een artikel
overdraagt aan PEBV en Freelancer –PE verklaart tevens niet eerder het artikel te hebben
overgedragen en ook geen enkele vorm van licentie hiervoor te hebben uitgegeven of te
zullen uitgeven aan een derde anders dan PEBV zoals volgt uit dit contract.
3.3
Freelancer-PE verklaart hierbij en staat er jegens PEBV voor in dat Freelancer-PE
volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde
bevoegdheden met betrekking tot het werk (een artikel) te verlenen, dat Freelancer-PE
ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft
verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen
rechten in de zin van de Auteurswet 1912 kunnen doen gelden. Mochten door FreelancerPE aan derden rechten zijn verleend, dan dienen deze uitdrukkelijk in een aan deze
overeenkomst gehechte en door Freelancer-PE en PEBV ondertekende bijlage te zijn
vermeld. Deze vrijwaring geldt onverminderd het recht van PEBV op schadevergoeding,
indien op grond van een inbreuk op het auteursrecht het werk niet of niet langer kan
verschijnen en PEBV dientengevolge schade zou lijden.
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3.2
Het is Freelancer-PE (behoudens schriftelijke toestemming van PEBV) niet
toegestaan om de resultaten van zijn werkzaamheden die in de collectie van PEBV zijn
opgenomen of die door PEBV zijn afgedragen aan klant-PE, zelf openbaar te maken, te
verveelvoudigen, te gebruiken, te wijzigen, zelf te vervaardigen, in het economisch
verkeer te brengen of te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te
verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden of te doen inschrijven.
3.3
Freelancer-PE geeft PEBV oneindige, niet te beëindigen, exclusieve en overal
geldende licenties op artikelen die Freelancer –PE aanbiedt aan PEBV en die tevens in de
collectie van PEBV worden opgenomen, opdat deze door PEBV worden geëxploiteerd zoals
PEBV dat wil.
3.4
PEBV is gerechtigd klant-PE te voorzien van oneindige, niet te beëindigen,
exclusieve en overal geldende licenties op artikelen die Freelancer –PE aanbiedt aan PEBV
en die tevens in de collectie van PEBV worden opgenomen opdat deze door klant-PE
worden geëxploiteerd zoals Klant-PE of een eventuele derde waaraan een artikel wordt
doorverkocht dat wil.
3.4
De licenties die PEBV ontvangt van Freelancer – PE zoals omschreven in artikel 3.3
van dit contract doormiddel van het ondertekenen van dit contract zijn niet te beëindigen.
Ook niet in het geval van wanprestatie. Freelancer – PE verklaart af te zien van haar
wettelijke recht van ontbinding, waardoor de licenties zouden kunnen komen te vervallen.
3.5
Freelancer- PE verklaart akkoord te zijn zelf geen exploitatierechten meer te
hebben op artikelen die door Freelancer – PE geschreven zijn en aan PEBV zijn aangeboden
en opgenomen zijn in de collectie van PEBV. Freelancer-PE verklaart geen werken te
produceren die de exploitatie van artikelen uit de collectie van PEBV kunnen belemmeren.
3.4
Freelancer-PE gaat akkoord met alle wijzigingen die of door PEBV of door Klant-PE
in de door Freelancer-PE geschreven artikel worden aangebracht, om het artikel aan te
passen aan de wensen van de klant, of de wensen van de lezers van de klant, of op welke
andere manier dan ook volgens PEBV en klant-PE gewenst is.
3.5
De Freelancer-PE erkent dat in de door hem genoten “PE-Vergoeding”, zoals in
onze voorwaarden is opgenomen, een redelijke vergoeding is begrepen voor het gemis aan
auteursrechten en voor de gegeven licenties.
3.6
Freelancer-PE verklaart, met inachtneming van de voor dit contract relevante
regels van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, goed de
gevolgen van de overdracht van de in dit hoofdstuk genoemde rechten (gegeven licenties)
aan PEBV te begrijpen
3.7
Freelancer-PE gaat akkoord geen invloed te hebben op de wijze waarop, waarin of
hoe vaak een artikel dat door Freelancer-PE geschreven is, afgedragen en/of gepubliceerd
wordt en door wie.
3.8
Freelancer-PE machtigt PEBV onherroepelijk om de uit zijn
auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en
handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan de PEBV
toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zonodig op naam van de
auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. Freelancer-PE verplicht zich om PEBV alle
gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens
te verstrekken.
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3.9
De titel en de introductie en andere teksten die redelijkerwijs voor een artikel
geschreven of geproduceerd zijn door freelancer – PE, zijn onderdeel van een artikel.
3.10 Dit contract is van toepassing op alle artikelen die Freelancer- PE aan PEBV heeft
aangeleverd of nog zal aanleveren.
De beoordeling van de artikelen.
Artikel 4:
4.1
De artikelen geschreven door de Freelancer-PE moeten tussen de 1000-2500
woorden bevatten.
4.2
De artikelen moeten aansluiten op de categorieën van de collectie van PEBV. De
categorieën zijn: Beauty, Kunst , Culinair, Gezin en familie, Gezondheid, Luxe, Mode,
Psychologie, Reizen, Relatie, en Zaken.
4.4
De artikelen worden meteen in de collectie opgenomen. Dit is alleen mogelijk voor
journalisten/ freelancers die een eigen login hebben ontvangen. PEBV kan ten alle tijden,
zonder opgaaf van redenen artikelen verwijderen.
PE-Vergoeding.
Artikel 5:
5.1
Freelancer-PE krijgt voor elk artikel dat geschreven is door Freelancer-PE en uit de
collectie van PEBV is afgenomen door Klant-PE een vooraf bepaald bedrag volgens de
voorwaarden van PEBV, dit bedrag is exclusief BTW. Indien een artikel afgenomen is door
Klant-PE, zal PEBV de Freelancer-PE hiervan op de hoogte brengen. Op het moment dat
een artikel is afgenomen zullen onmiddellijk de NAW- gegevens van Freelancer-PE aan de
Klant-PE worden bekend gemaakt. Klant-PE mag Freelancer-PE benaderen voor eventuele
vervolgopdrachten. Het gehele voordeel dat Freelancer-PE behaalt zoals in deze bepaling
staat omschreven, is de “PE-Vergoeding”.
5.2
Freelancer-PE krijgt alleen de PE-Vergoeding. Mocht bijvoorbeeld een artikel door
een klant-PE worden doorverkocht of mocht er op welk andere manier dan ook aan worden
verdiend aan een artikel geschreven door Freelancer-PE nadat een artikel door een KlantPE is gekocht en Freelancer-PE zijn PE-Vergoeding heeft gehad, dan krijgt Freelancer-PE
hier geen (extra) vergoeding voor.
Kosten en schade.
Artikel 6:
6.1
Alle kosten die door Freelancer-PE (moeten) worden gemaakt, komen voor rekening
van Freelancer-PE.
6.2
Ook in de gevallen zoals in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 beschreven, is PEBV niet
gehouden Freelancer-PE te vergoeden voor werkzaamheden of gemaakte kosten.
6.2
Freelancer-PE is aansprakelijk voor de door derde geleden schade, ontstaan door de
uitvoering van, de uit hoofde of in verband met dit contract, verrichtte werkzaamheden.
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6.3
De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade geleden door derden
en/of door Freelancer-PE, die uit dit contract voortvloeien, zullen niet via de FreelancerPE op PEBV worden overgedragen. Aansprakelijkheid zoals deze in artikel 6:170 Burgerlijk
Wetboek wordt hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.4
Nadat een artikel geschreven door Freelancer-PE afgenomen is door Klant-PE,
maakt PEBV de contactgegevens van Freelancer-PE aan Klant-PE bekend. Hieruit kunnen
vervolgopdrachten en overeenkomsten ontstaan. Deze overeenkomsten vinden plaats op
initiatief van Freelancer-PE en/of Klant-PE. PEBV is niet op de hoogte van de inhoud van
deze vervolgovereenkomsten en heeft hierin geen zeggenschap of inzicht. PEBV is niet
verantwoordelijk voor betalingsverplichtingen en/of schade en/of gemaakte kosten door
partijen voortvloeiend uit vervolgovereenkomsten tussen Freelancer-PE en Klant-PE.
Geheimhoudingsplicht.
Artikel 7:
7
Freelancer-PE verbindt zich zowel gedurende als na het bestaan van een zakelijke
relatie tussen PEBV en Freelancer-PE, op geen enkele wijze (aan wie dan ook), enige
mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de werkzaamheden
en de diensten van PEBV(en haar clientèle) waarvan de Freelancer-PE in het kader van zijn
werkzaamheden bij de opdracht, of op een andere wijze heeft kennisgenomen en waarvan
hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. Bij niet naleving van deze
bepaling, is Freelancer-PE gehouden tot een schadevergoeding van 15.000 euro aan PEBV,
direct op te vorderen door PEBV.
Rest bepaling.
Artikel 8:
8.1
Er is uitdrukkelijk geen dienstverband tussen Freelancer-PE en PEBV.
Werkzaamheden worden door Freelancer-PE gedaan uit overeenkomst tot freelance
werkzaamheden. Freelancer-PE verbindt zich om zelf aangifte te doen van belastingen en
deze te betalen naar aanleiding van inkomsten die uit deze overeenkomst worden genoten.
Freelancer- PE draagt zorg voor de verklaring arbeidsrelatie (VAR –verklaring) waaruit
bovenstaande blijkt. Freelancer –PE zorgt er tevens voor dat PEBV van deze VAR-verklaring
een kopie in zijn bezit krijgt. Door het aanvinken van de algemene voorwaarden op de
website van PEBV geeft freelancer-PE akkoord op alle bovenstaande voorwaarden en
bepalingen. De dag van de overeenkomst begint op de dag dat de aanmelding bij PEBV
binnenkomt.
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