
Tussen enerzijds Nivia Freitas, met zetel Zomerstraat 46 en anderzijds de wederpartij, hierna vernoemd 
“licentienemer”, wordt overeengekomen als volgt: 
 
Algemeen: 

Deze overeenkomst omvat het recht tot het gebruik van onderstaande licentie op de auteursrechten 
en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten. Onder 
presentatiepunten wordt verstaan, het gebruik op beurzen, winkels en andere locaties eigen aan 
uw onderneming. Deze licentie omvat de rechten voor de reproductie en het gebruik van de visuele 
werken, opgesomd in de “Benoeming der werken”. De tarieven vermeld in deze licentie zijn van 
toepassing op voorwaarde dat de wettelijke principes van het auteursrecht gerespecteerd worden. 
Nivia Freitas behoudt zich het recht voor om elk gebruik van haar werk te weigeren dat niet expliciet 
werd toegestaan. 
 
Deze licentie geldt dus niet als zodanig voor commerciële verkoop van het werk, maar voor 
persoonlijk gebruik als reclame of voorlichtingsmateriaal eigen aan uw onderneming. 
 
De modaliteiten van onze licentie zijn bespreekbaar en kunnen door ons, in overleg met u, op maat 
van uw specifieke behoeften gewijzigd of verder uitgewerkt worden. 

 
Modaliteiten van de licentie: 

Nivia Freitas verleent aan de licentienemer, alsook aan zijn rechtsopvolgers en gelieerde instellingen en 
rechtspersonen een licentie i.v.m. de hierna opgesomde exploitatierechten die rusten op het in het 
onderwerp benoemde werk dat omschreven wordt in deze overeenkomst. Deze contractuele 
toegekende exploitatierechten doen uiteraard geen afbreuk aan de wettelijke uitzonderingen op het 
auteursrecht, waar de licentienemer zich desgevallend kan op beroepen, en die onverminderd blijven 
gelden. Nivia Freitas verleent onder dezelfde voorwaarden ook een zelfde licentie voor haar 
toekomstige werken expliciet vermeld per identificatienummer in deze licentie. Dit heeft betrekking op 
alle werken van Nivia Freitas die in eigendom of bruikleen zijn van de licentienemer. 

1. Het gebruik van deze licentie omvat het aanvaard zijn van onze algemene voorwaarden van Nivia 

Freitas. Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudige vraag beschikbaar en te raadplegen op 

onze webpagina. 

2. De licentie is niet exclusief, geldig voor de gehele duur van het desbetreffende auteursrecht en voor 

de gehele wereld. Deze licentie treed in werking na ondertekening van de contractuele voorwaarden 

en het voldoen aan de financiële voorwaarden verbonden aan deze licentie. 

3. De overdracht omvat ondermeer de volgende exploitatiewijzen: 

1. Het recht tot grafische reproductie, in zijn geheel en oorspronkelijke vorm, met het oog tot 

opname van het geheel in een documentatiemap, portfolio, catalogus, databank (grafisch of 

electronisch) elektronische netwerken, internet, of sociale media of anderszins, en de 

exploitatie van deze grafische reproducties, in de meest volledige omvang, daarmede te 

verstaan voor alle exploitatiewijzen en -vormen. 

2. Het recht tot publieke tentoonstellingen in de gebouwen, instellingen en inrichtingen van de 

licentienemer. 

4. Het gebruik van het werk vermeld in “Benoeming der werken” gebeurt onder de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de licentienemer. 



5. De licentienemer alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met 

betrekking tot de personen of werken die op de reproducties zijn afgebeeld, alsook voor de 

gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken gereproduceerd worden. 

6. Het ‘werk’ zal ten allen tijde geëxploiteerd worden met duidelijk zichtbare naamverwijzing onder de 

naam van Nivia Freitas, rekening houden met de toegepaste exploitatiewijzen. 

7. Voor elke wijziging aan het werk is de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Nivia Freitas vereist. Nivia Freitas verleent de licentienemer evenwel de toestemming om 

wijzigingen aan haar werk aan te brengen, voorzover deze in overeenstemming zijn met de eerlijke 

en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken, en noodzakelijk zijn om de exploitatie wijze zoals 

vermeld te kunnen uitvoeren. 

8. De vergoeding van de productierechten is gebaseerd op deze licentievoorwaarden. 

9. Deze auteursrechtelijke modaliteiten van deze licentie hebben enkel betrekking op het 

vermogensrecht en geven geen toegang tot morele rechten. 

10. Alle andere rechten voorbehouden. 

11. De licentiemodaliteiten en de licentie zijn in geen enkel geval overdraagbaar aan derden. 

 
Benoeming der werken: 

Nivia Freitas benoemt de beelden in set of serie, met vermelding van nummering, volgens een 
afgesproken structuur. 

 
Beëindigen van de licentie: 

Elke partij heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk en aangetekend te 
beëindigen lastens een andere partij zonder tussenkomst en zelf tot enige vergoeding gehouden te 
zijn, ingeval van een ernstige inbreuk of herhaalde inbreuken op de overeenkomst. 
 

Nietigheid, toepasselijk recht en betwistingen: 
Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn, 
zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen Nivia 
Freitas en de licentienemer gezamenlijk onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepalingen 
te vervangen door een bepaling die de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk benaderd. 

 
Licentie verstrekker: Licentienemer: 
 
Nivia Freitas Xavier  ..............................................................................................................  
 
Zomerstraat 46  ..............................................................................................................  
 
3500 Hasselt  ..............................................................................................................  
 
Handtekening Handtekening 
 

 

 

 

Serienummer licentie:  ...................................................................................................................................................  


