
   

 

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN  

 

 

Artikel 1: Algemeen  

 

Rechthebbenden moeten zich kunnen focussen op het creëren en exploiteren 

van werken. Het is voor hen bijna onmogelijk om op te volgen waar, door wie of 

op welke wijze hun werken worden gebruikt, en op te treden tegen niet-

toegestaan gebruik van hun werken.  

 

Om die reden sluiten rechthebbenden zich vaak aan bij onafhankelijke 

beheersentiteiten aan wie zij alle of bepaalde van hun auteursrechten in beheer 

geven.  

 

Artikel 2: Bepalingen 

 

De voorwaarden om te kunnen toetreden zijn:   

- Exclusieve rechten: Enkel rechthebbenden die exclusieve rechten hebben 

binnen het territorium waarin zij wensen dat Visual Rights Group hun 

rechten beheert, kunnen toetreden.  

- Registratie licenties: Enkel rechthebbenden die een correcte boekhouding 

voeren en verleende licenties kunnen controleren, kunnen toetreden.  

- Nazicht inbreuken: Inbreuken zullen nooit automatisch worden 

aangenomen, maar dienen individueel te worden nagekeken.  

- Exclusiviteit: Inbreuken die worden vastgesteld middels tussenkomst van 

Visual Rights Group, dienen via Visual Rights Group te worden geregeld. 

- Waarborg: Toetredende rechthebbenden dienen aan Visual Rights Group te 

waarborgen over de nodige rechten te beschikken, en Visual Rights Group 

te vrijwaren in geval van inbreuk. 

- Software: Het software platform van Visual Rights Group kan enkel worden 

gebruikt voor de strikte doeleinden van de samenwerking. 

- Ethiek: Onderhandelingen met inbreukplegende partijen kunnen voor 

rechthebbenden emotioneel worden. Rechthebbenden zullen ten allen 

tijde de hoogste professionele en ethische standaarden respecteren. 

Communicatie met inbreukplegers zal steeds vriendelijk en professioneel 

gebeuren, en zal nooit bedreigend of intimiderend zijn. 

- Rechthebbenden zullen de samenwerking met Visual Rights Group in hun 

communicaties vermelden. 

 

Deze voorwaarden en andere afspraken die partijen relevant vinden, zullen in een 

specifieke overeenkomst tussen de rechthebbende en Visual Rights Group 

worden vastgelegd. 

 

  



   

Artikel 3: Beëindiging of terugtrekking  

 

De overeenkomst zal worden aangegaan voor een termijn van één jaar. Daarna 

zal de overeenkomst voor onbepaalde duur worden verlengd.  

  

De overeenkomst kan door beide partijen steeds per aangetekend schrijven 

worden beëindigd mits er een opzeggingstermijn van drie maanden wordt 

gerespecteerd zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd 

zijn.  

 

De overeenkomst kan te allen tijde worden geschorst of beëindigd in geval van 

inbeuken op de voorwaarden vermeld onder artikel 2. 

 

 


