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Société des Editeurs de Musique - Muziekuitgevers
Molenhoekstraat 33
9170 Meerdonk

FORMULIER CORONA-CRISIS MUZIEKVERENIGINGEN 2021
Naam vereniging:
SEMU-nummer:
Naam contactpersoon:
Contactgegevens (telefoon of e-mail):

Gelieve de gewenste opties aan te kruisen:
o Een opschorting van drie maanden van de lopende licentie. Ik verklaar op eer dat tijdens
deze periode de vereniging geen activiteiten uitvoert, en ook de individuele leden geen
gebruik maken van de licentie (musiceren of studeren van gekopieerde bladmuziek).
o Een betalingstermijn van drie maanden in plaats van één maand voor de lopende factuur.
Eventuele herinneringskosten worden geschrapt.
o GRATIS Uitbreiding van de licentie met toestemming tot digitale reproductie van uw
bladmuziek voor het ganse jaar 2021 en toegang tot de partiturenbib Partitor.org met
tienduizenden partituren klaar voor download (zie voorwaarden Digitaal Addendum op
achterzijde).

Let wel:
indien u na 31/12/2021 niet meer wenst te genieten van de Digitale Annex (en toegang tot de
partiturenbib) dient u uiterlijk op 15/12/2021 deze dienst op te zeggen per aangetekend schrijven of email met ontvangstmelding. Bij gebreke aan opzegging wordt bij uw eerstvolgende factuur in 2022 de
Digitale Annex mee aangerekend.
Indien u effectief partituren downloadt wordt de (zeer geringe) proportionele vergoeding per download,
zoals vermeld op de website en volgens de voorwaarden op keerzijde wel steeds gefactureerd.

Datum:
Handtekening
Graag dit formulier e-mailen naar office@semu.be ! We verwerken uw aanvraag dan
onmiddellijk.
KBC 414-8212371-96
Ondernemingsnr. 0465.841.213

Erkende Beheersvennootschap voor de muziekuitgevers
e-mail: <office@semu.be>

Tel 03/296 33 67

ADDENDUM DIGITAAL GEBRUIK
Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst
SEMU geeft toestemming om haar repertoire onder de Gebruiksvoorwaarden, bepaald in artikel 2, en mits betaling van een Vergoeding,
berekend overeenkomstig artikel 3, te gebruiken, zoals hierna bepaald: de Licentienemer krijgt het recht tot digitale reproductie van het
repertoire, en tot toegang, downloaden, bewaren, openen en afprinten, met uitsluiting van elke andere handeling (tenzij voor zover deze
handeling noodzakelijk zou zijn voor hogervermeld toegestaan gebruik, bijvoorbeeld voor zover voor het opladen, in beeld brengen, de
uitvoering, de transmissie naar de computer van de Licentienemer een reproductiehandeling is vereist), waaronder de verdere elektronische
verspreiding en mededeling aan het publiek, van muziekpartituren die ter beschikking worden gesteld via de website https://www.partitor.org
(hierna de “Muziekpartituren”).
De Licentienemer aanvaardt bovengenoemde toestemming onder de hierna volgende voorwaarden.
Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden waaronder deze toestemming wordt verleend (hierna de “Gebruiksvoorwaarden) zijn:
-

-

-

-

de digitale reproductie is eveneens beperkt tot de gebruiksvoorwaarden bepaald in artikel 4 van de hoofdovereenkomst;
de Licentienemer ontvangt van SEMU een gebruikersnaam, paswoord en certificaat met elektronisch ID, te installeren op één (1)
computer van de Licentienemer – tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen tussen de Partijen - en
verbindt er zich toe de gebruikersnaam, het paswoord en de elektronische ID onder geen enkel beding aan een derde ter beschikking te
stellen, ook onbewust;
de Muziekpartituren zijn bestanden in pdf-formaat die technisch beveiligd zijn; de Licentienemer verbindt er zich toe geen enkele
wijziging aan deze bestanden en hun technische beveiliging aan te brengen, mogelijk te maken of te vergemakkelijken, er een derde toe
aan te zetten, rechtstreeks of onrechtstreeks;
de pdf-bestanden zijn enkel te openen op een computer waarop de elektronische ID van de Licentienemer is geïnstalleerd;
elke toegang tot de website en elke download van een Muziekpartituur worden geregistreerd : zowel aan de hand van het gebruik van
de gebruikersnaam, het paswoord en de elektronische ID van de Licentienemer, als wat betreft de datum en het tijdstip van de
toegang en download; de gedownloade en bewaarde pdf-bestanden blijven gedurende de ganse looptijd van de Hoofdovereenkomst op
het systeem ter beschikking van de Licentienemer (en worden beschouwd als een origineel aangekocht exemplaar van de
muziekpartituur in de zin van artikel 4 van de Hoofdovereenkomst);
de Licentienemer kan zich een onbeperkt aantal keer toegang verschaffen tot de website, een onbeperkt aantal downloads realiseren en
door middel van de toestemming verleend in de Hoofdovereenkomst een onbeperkt aantal prints of kopies van de Muziekpartituren
maken, met andere woorden: het gedownloade bestand vervangt de originele aangekochte partituur zoals bedoeld in de
Hoofdovereenkomst en de Licentienemer blijft ten allen tijde het gebruiksrecht behouden;
de Muziekpartituur wordt uitsluitend gebruikt door het Ensemble, binnen de gewone activiteiten, en kan op geen enkel moment
worden doorgegeven aan of gebruikt door derden of andere Ensembles;
De onder deze overeenkomst gemaakte reproducties of bestanden mogen onder geen enkel beding worden verkocht.

Artikel 3 – Vergoeding
De vergoeding die de Licentienemer aan SEMU voor deze toestemming is verschuldigd (hierna de “Vergoeding”) is tweeledig, met name:
1)

een jaarlijkse vergoeding voor het verkrijgen van het recht tot digitale reproductie van het repertoire en tot toegang, downloaden,
bewaren, openen en afprinten van de Muziekpartituren:
EUR 273,58 (+ 6% BTW)
Vanaf het kalenderjaar 2014 wordt de forfaitaire vergoeding jaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex ten
opzichte van het voorgaande jaar volgens de berekeningsmaand november, met als basis de gezondheidsindex van de maand
november 2013. De actuele tarieven zijn steeds raadpleegbaar op de website https://www.semu.be.

2)

een proportionele vergoeding per download van een Muziekpartituur:
Deze vergoeding wordt per titel meegedeeld op de website http://www.partitor.org en is inclusief 6 % BTW.

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten
De jaarlijkse vergoeding, bepaald in artikel 3, is betaalbaar vanaf het jaar waarin geöpteerd wordt voor het digitale addendum. De forfaitaire
vergoeding is ondeelbaar en geldt telkens voor één jaar. De proportionele vergoeding wordt jaarlijks tweemaal afgerekend, per 31/12 en per 30/6,
waarbij SEMU samen met de factuur een gedetailleerde lijst van de effectief gedownloade titels bijvoegt. De betaling geschiedt uitsluitend via
het bij de factuur gevoegde overschrijvingsformulier. De factuur is betaalbaar binnen de dertig
(30) dagen na ontvangst van de factuur van SEMU. Bij laattijdige betaling zijn er wettelijke intresten verschuldigd vanaf de dag van de
ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling vanwege SEMU, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding a rato van 10 % met een
minimum van EUR 12,50).
Artikel 5 – Vrijwaringen
SEMU verbindt er zich toe om alle redelijke inspanningen te leveren om de website http://www.partitor.org toegankelijk te maken voor de
Licentienemer waardoor deze laatste toegang kan hebben tot de Muziekpartituren en hun prijzen per download op om het even welk ogenblik en
op om het even welke plaats dat de Licentienemer dat wil. SEMU waarborgt de Licentienemer evenwel geen ononderbroken of
onmiddellijke/tijdige toegang (de website kan tijdelijk onbeschikbaar zijn om technische redenen), geen foutenvrije werking, geen aangepastheid
aan het informatica-systeem van de Licentienemer en geen virus-vrij functioneren ervan (waarvoor de Licentienemer zelf instaat). SEMU is niet
aansprakelijk voor enige schade die vloeit uit het gebruik van de website http://www.partitor.org door de Licentienemer; de Licentienemer moet de
nodige beveiligingsmaatregelen voorzien.
Artikel 6 – Overeenkomstige toepassing
De Artikels van de Hoofdovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst.
Artikel 7 – Duur en opzegging
Deze overeenkomst geldt vanaf haar ondertekening en zolang de Hoofdovereenkomst geldt (verlengingen inbegrepen). De Licentienemer of
SEMU kan deze overeenkomst afzonderlijk, los van de Hoofdovereenkomst, tot uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de
Hoofdovereenkomst beëindigen per aangetekende brief. Deze opzegging zal uitwerking hebben op de eerstvolgende vervaldag van de
hoofdovereenkomst.

KBC 414-8212371-96
Ondernemingsnr. 0465.841.213

Erkende Beheersvennootschap voor de muziekuitgevers
e-mail: <office@semu.be>

Tel 03/296 33 67

