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Algemene Voorwaarden van publicatie, 

aanneming en diensten van stichting Global 

Alliance for LGBT Education (GALE), gevestigd te 

Amsterdam 
 

  

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder door Stichting GALE gedaan 

verzoek tot de wederpartij tot het uitbrengen van een aanbod, op de door de wederpartij uit 

te brengen aanbieding, op opdrachtbevestigingen van Stichting GALE en op alle door 

Stichting GALE met de wederpartij te sluiten en gesloten overeenkomsten. De gelding van 

eventuele door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wordt door 

Stichting GALE niet aanvaard. 

 

2. Opdracht 

Een opdracht tot het maken van werk wordt door Stichting GALE schriftelijk bevestigd met 

een opdrachtbevestiging aan opdrachtnemer (hierna te noemen “maker”). Na ondertekening 

van de opdrachtbevestiging door beide partijen komt de overeenkomst tussen partijen tot 

stand.  

 

3. Vrijwaring 

a. De maker van het werk verklaart dat hij over het volledige auteursrecht beschikt en 

vrijwaart Stichting GALE tegen aanspraken van derden. 

b. Fotografen: tenzij anders is overeengekomen geldt voor fotografen, indien hij bij zijn werk 

gebruik heeft gemaakt van geportretteerden of modellen dan wel van de beeltenis van 

een werk waar auteursrecht van een derde op berust, dat hij schriftelijke toestemming 

van geportretteerden of auteursrechthebbenden (of van hun wettelijk vertegenwoordiger 

in geval van minderjarigheid) heeft verkregen tot de verveelvoudiging en 

openbaarmaking van het werk door Stichting GALE. Aan Stichting GALE dient op 

verzoek een schriftelijk bewijs van deze toestemmingverlening worden verstrekt. 

 

4. Overdracht auteursrecht 
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a. Tenzij anders is overeengekomen draagt de maker aan Stichting GALE over het 

auteursrecht op het werk in zijn meest volledige wettelijke omvang, zonder voorbehoud 

van enige bevoegdheid.  

b. Ter verduidelijking, doch zonder daarmee enige beperking te willen aanbrengen, 

verklaren partijen dat in de overdracht krachtens het voorgaande lid mede zijn begrepen 

het recht om: 

• Het werk te verveelvoudigen of openbaar maken in enigerlei vorm en op enigerlei 

wijze; 

• Het werk te vertalen en in vertaling te doen verveelvoudigen en openbaar maken in 

enigerlei vorm en op enigerlei wijze; 

• Het werk te (doen) bewerken en in bewerking of in afleveringen of verkorte vorm te 

verveelvoudigen en openbaar maken, dan wel deze op te nemen in bloemlezingen of 

andere compilatiewerken; 

• Aan derden het auteursrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen onder bijzondere of 

algemene titel en toestemming te geven tot het uitoefenen van auteursrechtelijke 

bevoegdheden. 

  

5. Licentieverlening auteursrecht 

Indien tussen partijen is overeengekomen dat maker aan Stichting GALE licentie van het 

auteursrecht verleent, waarbij het auteursrecht bij maker blijft berusten en hij aan Stichting 

GALE exploitatiebevoegdheden verleent, dan geldt hierbij het volgende:  

- tenzij anders is afgesproken is de licentie onherroepelijk en voor onbepaalde tijd, en 

omvat zij alle bevoegdheden die uit de aard en/of strekking van deze overeenkomst 

noodzakelijkerwijs voortvloeien; 

- de licentie wordt exclusief verleend aan Stichting GALE, tenzij anders is afgesproken 

tussen partijen. Een exclusief verleende licentie betekent dat maker zich verbindt om  

niet aan anderen dan Stichting GALE exploitatiebevoegdheden van het werk te verlenen, 

of deze zelf uit te oefenen; 

- indien tussen partijen is afgesproken dat de licentie niet-exclusief is verleend, zal maker, 

indien hij het werk elders verkoopt of publiceert rekening houden met belangen van 

Stichting GALE en deze geen concurrentie aandoen; 

- overdracht van de aan Stichting GALE verleende licentie door Stichting GALE aan een 

derde is toegestaan indien de aard van de licentie zich daartegen niet verzet. Overdracht 

vindt waar nodig en mogelijk plaats in overleg met de maker; 
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- de maker machtigt bij deze Stichting GALE onherroepelijk, onverminderd het bepaalde in 

artikel 27 Auteurswet, om tijdens de duur van de overeenkomst de uit zijn auteursrecht 

voortvloeiende bevoegdheid uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens 

derden van de bij deze overeenkomst aan Stichting GALE toegekende bevoegdheden en 

daartoe, op eigen kosten en zo nodig op naam van de auteur, zowel in als buiten rechte 

op te treden. Bij alle maatregelen tot dit doel zullen partijen op eerste aanvraag elkaar 

alle gewenste medewerking verlenen en alle nodige gegevens verstrekken; 

 

6. Geheimhouding 

De maker verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van Stichting GALE waarvan 

hij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit 

tot na de beëindiging van de opdracht. 

 

7. Promotiedoeleinden 

In alle gevallen is Stichting GALE in redelijkheid bevoegd, zonder dat door haar daarvoor 

een vergoeding aan de maker verschuldigd zal zijn, in het kader van promotionele 

activiteiten ten behoeve van de uitgave waarvoor de werken bestemd zijn, van een of meer 

dezer werken gebruik te maken. 

 

8. Overname en citaatrecht 

De maker is zich bewust van het feit dat het geoorloofd is dat nieuwsmedia (gedeelten van) 

publicaties van Stichting GALE kunnen overnemen in het kader van actuele reportages, dan 

wel dat door derden uit deze publicaties kan worden geciteerd overeenkomstig het 

citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet. Stichting GALE kan van dergelijk gebruik geen verwijt 

worden gemaakt. Mocht er sprake zijn van inbreuk van auteursrechten, dan machtigt 

Stichting GALE hiermee de maker van het werk om op te treden tegen derden conform 

artikel 27 Auteurswet.  

 

9. Ontbinding  

a. Indien de maker niet voor de afgesproken uiterste leverdatum, welke geldt als fatale 

termijn, het werk aan Stichting GALE levert, of indien het werk niet aan de daartoe 

omschreven opdracht voldoet of niet de kwaliteit heeft die aan het werk redelijkerwijs 

gesteld mag worden, is de maker in verzuim en heeft Stichting GALE het recht het werk 

te weigeren en de overeenkomst te beëindigen en zal geen honorarium aan de maker 

verschuldigd zijn.  
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b. Stichting GALE kan de maker het recht verlenen om binnen een overeen te komen 

redelijke termijn alsnog goed werk te leveren. 

 

10. Bewijsexemplaar 

Stichting GALE verplicht zich om bij publicatie van het werk de maker terstond en zonder 

kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de maker te doen toekomen. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

a. Partijen verklaren op de vaststelling en uitvoering van de overeenkomst het Nederlands 

recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden beslecht door 

arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 
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