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Voorbeeld van algemene voorwaarden muziekmaterialen onder verhuur: 

1. Bij levering voor werken in de verhuur dient een vergoeding per uitvoering te worden 

betaald. Bij latere hernemingen dient u een nieuwe aanvraag te doen. Iedere vorm van 

openbaarmaking behoeft het aanvragen van toestemming. 

2. Het huurmateriaal is uitsluitend bestemd voor de aangevraagde uitvoeringen en/of 

opnames. Met uitvoering zijn gelijkgesteld uitvoeringen, repetities, doorlopen, try-outs en 

dergelijke, voor publiek en/of besloten kring (art 1 lid 4 Auteurswet). 

3. De wijze van gebruik dient u nauwkeurig op te geven bij bestelling van het 

huurmateriaal. In het bijzonder ook gebruik ten behoeve van het opvoeren van 

scenische voorstellingen (o.a. dans, mime, toneel, musical, opera, muziektheater etc.) of 

delen van huurmateriaal, of het opvoeren van scenische werken in concertante vorm. 

Toestemming hiervoor kan geweigerd worden.  

4. Ook toestemming voor het maken van een opname moet u schriftelijk aanvragen. Een 

opname is een mechanische en/of elektronische reproductie, waarbij inbegrepen 

opnames ten behoeve van: radio, TV, internet, CD, DVD, CD-rom, vinyl, video, film of 

welke andere vorm dan ook. 

5. Overschrijven, kopiëren, printen, scannen, bewerken, arrangeren, uitlenen en verhuren 

van dit huurmateriaal zijn niet toegestaan. U dient alle eigendomsrechten van de 

rechthebbende te respecteren. De morele rechten van het werk rusten bij de auteur en 

dienen door u bij gebruik van het materiaal in acht te worden genomen.  

6. Levering en facturering vinden plaats op basis van een eerder overeengekomen 

schriftelijke offerte. 

7. Wijzigingen van uitvoeringsdata en/of aantal uitvoeringen en/of gebruik en/of andere 

contractgegevens dient u zo snel mogelijk door te geven.  

8. Bij annulering van 1 of meerdere uitvoeringen wordt een annuleringstarief plus de 

gemaakte porto- en administratiekosten in rekening gebracht.  

9. Bij ontvangst van het materiaal graag onmiddellijk controleren op compleetheid en 

deugdelijkheid. Indien iets ontbreekt of niet klopt, dient u dit binnen … dagen door te 

geven. 

10. Het huurcontract heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van huurmateriaal van het 

werk. Toestemming voor openbaarmaking hiervan dient u te verkrijgen van Buma, dan 

wel van de rechthebbenden zelf in geval van scenisch gebruik. 

11. Bij schending, niet nakoming of gedeeltelijke nakoming van het huurcontract heeft de 

uitgeverij het recht op het vragen van volledige vergoeding van de geleden schade. 

12. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overgekomen 

bestellingen en mededelingen, is de uitgeverij niet aansprakelijk. 

13. Door het in ontvangst nemen van dit huurmateriaal bindt u zich aan de in het 

huurcontract gestelde voorwaarden. 

14. Het huurmateriaal dient u direct na gebruik terug te zenden (uiterlijk binnen 8 dagen). 

Het werk dient compleet en in de staat waarin het is ontvangen teruggezonden te 

worden, en is voor uw rekening en risico. 

15. Bij latere terugzending kunnen er kosten in rekening gebracht worden. 

16. Manco’s en beschadigingen dient u bij terugzending te melden. De vervangingskosten 

die eventueel in rekening gebracht worden, kunnen niet worden gecrediteerd. Vermiste 

of beschadigde materialen blijven eigendom van de uitgever. 

17. Op dit huurcontract is Nederlands recht van toepassing.  
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Aanvullende algemene voorwaarden in geval van digitale levering van huurmateriaal: 

18. De levering van een downloadbaar product zoals PDF, geschiedt via internet in digitale 

vorm. U ontvangt een downloadbaar product door het zelf te downloaden. Na aanschaf 

heeft u gedurende een vastgestelde periode het recht het downloadbare bestand een of 

meerdere keren te downloaden.  

19. Geleverde partituren en partijen in de verhuur blijven ook bij digitale levering eigendom 

van de uitgever. De werken worden geleverd als permanente bruikleen. U kunt deze 

partituren en partijen na uitvoering houden in bruikleen. Voor iedere nieuwe uitvoering 

dient wel weer opnieuw een licentie te worden aangevraagd, zowel bij de uitgever als bij 

Buma. 

20. Ten aanzien van alle downloadbare producten bent u vrij om te kiezen voor printen, dan 

wel deze te gebruiken op daartoe geschikte elektronische hardware. 

21. Het door de uitgeverij aangebrachte watermerk op downloadbare producten mag 

nimmer worden verwijderd. 

 

Uitgebreidere voorbeelden van algemene voorwaarden voor huurmaterialen kunt u hier 

vinden:  

Algemene voorwaarden verhuur (Albersen)  

Algemene voorwaarden digitaal gebruik (Donemus) 

https://www.vmn.nl/wp-content/uploads/2020/07/Algemene-Voorwaarden-Albersen-Verhuur-voor-VMN-site.pdf
https://www.vmn.nl/wp-content/uploads/2020/07/Voorwaarden-Nederlands.pdf

