
 

TARIEF & VOORWAARDEN SPECIAL PRODUCTS HOMEVIDEO  
 
 

Special Products 

 

1. Onder Home Video Special Products worden beelddragers verstaan die uitsluitend in opdracht van 
de opdrachtgever en/of in samenwerking met enige derde(n) samengesteld en/of vervaardigd 
worden en die een promotioneel karakter hebben, al dan niet voorzien van visuele en/of auditieve 
reclame voor de opdrachtgever en/of derden. 

 

2.  Home Video Special Products mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke opdrachtgever 
worden verkocht en/of geleverd. 

 

3. Home Video Special Products worden uitsluitend gratis (kosteloos) in combinatie bij aankoop van 
enig ander Product aan de consument verstrekt. Op de verpakking van de beelddrager dient 
duidelijk leesbaar te worden vermeld: “SPECIAL PRODUCT – NOT FOR SALE” 

 

4. Ingeval van beelddragers waarop werken van Anglo-Amerikaanse producenten zijn 
gereproduceerd, volstaat het indien de titel en het land van herkomst van het/de betreffende 
audiovisuele werk(en) bij Stemra worden aangemeld. In dit verband verschaft de producent van 
Home Video Special Products Stemra een volledige vrijwaring tegen iedere claim van derden. 
Niettegenstaande het voorgaande zal de producent van Home Video Special Products op eerste 
verzoek van Stemra de onderliggende bescheiden aan Stemra overleggen welke zouden aantonen 
dat reeds toestemming ter zake de mechanische reproductie en verspreiding van de 
beelddrager(s) zou zijn verleend. In dit kader behoudt Stemra zich het recht voor ten aanzien van 
de betreffende beelddrager(s) (alsnog) een vergoeding in rekening te brengen. 

 

 

Tarief 

 

5.  Voor Home Video Special Products geldt een vergoedingsgrondslag van 3,5% (pro rato 
temporis) van de aan de opdrachtgever per (individuele) beelddrager gefactureerde prijs 
(exclusief BTW), met een minimumvergoeding van € 0,23 (pro rato temporis) per (individuele) 
beelddrager. 

 

6.  Afhankelijk van de exacte oplage van het aantal Home Video Special Products is op de 
bovengenoemde vergoedingen een korting van toepassing, een en ander zoals weergegeven 
onder 8 (Oplagekorting). 

 

7.  Stemra wijst er uitdrukkelijk op dat iedere auteur op basis van zijn persoonlijkheidsrechten 
bezwaar kan maken tegen wijzigingen, misvormingen, verminkingen en/of andere aantasting van 
zijn werken, indien en voor zover is voldaan aan de vereisten in artikel 25 Auteurswet. Hiervan 
kan bijvoorbeeld sprake zijn indien werken van de auteur in combinatie met bepaalde soorten 
producten worden aangeboden (waaronder bijvoorbeeld tabaks- en/of alcoholische producten) 

  



 

 
 

Oplagekorting 

 

8. 

Oplage van 1 t/m 5.000 stuks  

Oplage van 5.001 t/m 10.000 stuks 10% 

Oplage van 10.001 t/m 25.000 stuks 15% 

Oplage van 25.001 t/m 50.000 stuks 20% 

Oplage van 50.001 t/m 100.000 stuks 25% 

Oplage van 100.001 t/m 200.000 stuks 30% 

Oplage van 200.001 t/m 300.000 stuks 35% 

Oplage van 300.001 t/m 400.000 stuks 40% 

Oplage van 400.001 t/m 500.000 stuks 45% 

Vanaf 500.001 stuks 50% 

 

Rekenvoorbeeld bij oplage van 30.000 stuks: 
Op de eerste 5.000 stuks – 0% 
korting Op de volgende 5.000 stuks – 10% 
korting Op de volgende 15.000 stuks – 15% 
korting Op de resterende 5.000 stuks – 20% 
korting 

 

 

Overige bepalingen 

 

9. Houdt u er rekening mee dat ingeval van gebruik van bestaande opnamen van muziekwerken, 
hiervoor ook de toestemming van de naburig rechthebbende(n) (bijvoorbeeld de uitvoerend 
kunstenaar en/of de platenmaatschappij) is vereist. 

 

10. Dit Tarief & Voorwaarden Home Video Special Products is geldig tot en met 31 december 
2014. Alle eerder verschenen tarieven en voorwaarden komen hiermee te vervallen. 

 

11. Dit Tarief & Voorwaarden Home Video Special Products maakt integraal onderdeel uit van de 
Overeenkomst Vervaardiging en Distributie Beelddragers of op dit Tarief & Voorwaarden Home Video 
Special Products zijn de Algemene Voorwaarden Audiovisuele Producties van Stemra van toepassing. 

 

12. Ingeval van onduidelijkheid over het Tarief & Voorwaarden Home Video Special Products en/of 
hieraan is voldaan, beslist Stemra naar eigen inzicht hierover. 

 

13. Stemra heeft het recht dit Tarief & Voorwaarden Home Video Special Products op ieder 
moment eenzijdig te wijzigen, te vervangen en/of aan te vullen. 

 


