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Nieuwspaal is een uitgave van Broadcast Science

STANDAARDOVEREENKOMST AUTEUR
Nieuwspaal is een uitgave van Broadcast Science (de uitgever). Met de auteur wordt
bedoeld: De schrijver van een artikel (het werk) dat wordt gepubliceerd op de website
nieuwspaal.nl en/of alle aan Nieuwspaal gelieerde kanalen.
De auteur en de uitgever komen het volgende overeen:
1. De auteur verleent aan de uitgever een licentie voor de exploitatie van het werk voor
onbepaalde termijn. De uitgever mag het werk opslaan, openbaar maken en
distribueren via alle aan haar gelieerde media en publicatiekanalen onder de hierna
volgende voorwaarden.
2. De uitgever zal bij openbaarmaking desgewenst de naam van de auteur vermelden,
naar gelang de voorkeur van de auteur.
3. De uitgever mag het werk (laten) redigeren en in gewijzigde vorm openbaar maken,
telkens desgewenst met naamsvermelding van de auteur.
4. De auteur draagt het auteursrecht op het werk over aan de uitgever, met
inachtneming van punt 7 van deze overeenkomst.
5. Indien de uitgever het werk wenst te publiceren, is het de auteur niet toegestaan het
werk via andere kanalen te publiceren of te distribueren.
6. De uitgever maakt op duidelijke wijze aan de gebruikers kenbaar dat het werk
auteursrechtelijk beschermd is.
7. De uitgever heeft het recht het werk niet te publiceren. In dat geval zal de uitgever
het werk op geen enkele wijze gebruiken of distribueren en blijven de auteursrechten
op het werk van de auteur.
8. Het is de auteur niet toegestaan gebruik te maken van het (beeld)merk Nieuwspaal,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
9. Indien de auteur bij aanmelding heeft aangegeven een vergoeding voor het werk te
willen ontvangen, dan zal de uitgever aan de auteur een bedrag uitkeren van € 0,75
excl. BTW per 1.000 paginaweergaven van het gepubliceerde werk op de website
nieuwspaal.nl. Het totaalbedrag wordt per maand bepaald door de uitgever, op basis
van de statistieken van Google Analytics. De auteur heeft recht op deze vergoeding
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voor paginaweergaven gerealiseerd in de eerste drie maanden vanaf de eerste
publicatie van het werk op de website nieuwspaal.nl. Paginaweergaven gerealiseerd
vanaf 3 maanden na de eerste publicatiedatum geven geen recht meer op deze
vergoeding.
10. Het in punt 9 genoemde bedrag mag door de uitgever te allen tijde worden
aangepast, waarbij het nieuwe bedrag geldt voor werken van de auteur die na de
datum van de aanpassing door de uitgever worden gepubliceerd.
11. De uit punt 9 voortgekomen vergoeding wordt per kwartaal, binnen 90 dagen
achteraf, uitbetaald aan de auteur, op een door de auteur opgegeven
bankrekeningnummer. De auteur ontvangt van deze betalingen een creditnota van
de uitgever.
12. De auteur heeft uitsluitend recht op de uit punt 9 voortgekomen vergoeding indien de
auteur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het werk als de bij de Kamer
van Koophandel ingeschreven rechtspersoon heeft geproduceerd.
13. Indien de auteur niet BTW-plichtig is, dan zal door de uitgever geen BTW worden
betaald aan de auteur.
14. De auteur draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de afdracht van belastingen
en loonheffingen, ontstaan uit de door de uitgever betaalde vergoedingen. Er bestaat
geen arbeidsrelatie tussen uitgever en auteur.
Met het insturen van het aanmeldformulier voor auteurs/schrijvers op de website
nieuwspaal.nl verklaart de auteur op de hoogte te zijn van bovengenoemde voorwaarden en
hiermee akkoord te gaan.
Nieuwspaal
september 2020
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