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1. Met ‘Oorspronkelijke Auteur’ wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het Werk gemaakt heeft of, 

indien het gaat om een voorwerp dat door een naburig recht beschermd wordt, de oorspronkelijke titularis 

van het naburig Recht. 

 

2. Met ‘Werk’ wordt het Werk van letterkunde, muziek of kunst bedoeld dat beschermd wordt door het 

auteursrecht en dat het voorwerp is van deze overeenkomst. Het ‘Werk’ omvat ook voorwerpen die 

beschermd worden door een naburig recht, zoals een uitvoering, een fonogram, een eerste vastlegging 

van film of radio-uitzending. 

 

3. Met ‘Afgeleid Werk’ wordt een werk bedoeld dat gebaseerd is op het Werk of op andere reeds 

bestaande werken, zoals een vertaling, een muziekarrangement, een toneel-, literaire of 

cinematografische bewerking, een geluidsopname, een kunstreproductie, een ingekorte versie, een 

samenvatting of elke andere vorm waarin het Werk gewijzigd, omgezet of bewerkt kan worden. Om 

onduidelijkheid te vermijden zal, indien het Werk een muziekwerk of een fonogram is, de synchronisatie 

van het Werk met een bewegend beeld (“synching”) als een Afgeleid Werk worden beschouwd. 

 

4. Met ‘U’ wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die het Werk gebruikt. 

 

5. De Oorspronkelijke auteur(s) van het Werk verleent/verlenen u een persoonlijk, niet overdraagbaar en 

niet-exclusief recht om het Werk te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u het Werk of een deel ervan 

niet zult kopiëren, wijzigen, vertalen, uitlenen, overdragen of toewijzen. Het verwijderen van 

eigendomskennisgevingen is ten strengste verboden. Voorts gaat u ermee akkoord geen Afgeleide 

Werken te creëren die op het oorspronkelijke Werk gebaseerd zijn. 

 

6. U accepteert dat er geen rechten op het intellectuele eigendom van het Werk aan u worden 

overgedragen en dat aanspraak en volledige eigendomsrechten op het Werk het exclusieve eigendom 

zullen blijven van de oorspronkelijke auteur(s), die worden vertegenwoordigd door Sabam, en dat u geen 

rechten op het werk zult verkrijgen. 

 

7. Deze overeenkomst zal aan de wetten van België en aan de terzake geldende voorschriften van de 

auteurs- en componistenvereniging Sabam onderworpen zijn, behalve wanneer zij in strijd zijn met 

wettelijke verordeningen. 


