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Flierbíj nodigen wij U uit mede te werken aan het programma
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Eventueel verschuldigde loonbelasting en premie A.O,W. worden in mindering gebrach-t.
U dient er voor zoíg te dragen, dat Uw programmavoorstellen eniof bescheiden met de
voor elk onderdeel in minuten en seconden nauwkeurig aangegeven tijdsduur en/oÍ de volin ons bezíÍ- zijn'.
ledige tekst, uiterlijk
Het'staat ons vrij de uitnodiging vervallen te verklaren, zonder dat wij tot enigerlei ve_rgoeding
verplicht zijn inóien, ruur l-Lbèkend was, een ander optreden van lJ in een voor Nederland'
besiemd Geluidsomroep-/Beeldomroepprogramma binnen een periode van 7 dagen voor en
na de bovenvermelde uitzenddatum wordt uitgezonden. trndien U deze uitnodiging en de aan
keerzijde vermelde Àlgemene Bepalingen aanvaardt, vervrachten_ 'wij bijgaand aanvaardingsforrnuiier, door U ondàrtekend, binnen V dagenna heden terug, Mocht U deze uitnodiging niet
kunnen aanvaarden, dan verzoeken wij I-I ons dit omgaand te berichten.
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Hoogachtend,
KÀTHOLIEKE RÀDIO OMROEP

c. In geval van gedeeltelijke herhaling van Uw prestatie, andeis dan irr di vorm vàn flitsen' wórdt een evenredig deel
van bovenomschreven vergoeding betàald.
,t. wij verplichten ons, geen opnamen van IJw prestatie in de
. handel te brengen.
VII. Plaats van optreden oÍ uitvocring - Publiek.
Wij behoudens ons het recht voor de repetities, uitzending en/of
opiramu te doen plaatsviDden, a1 of iriei in het bijztj.n van publiek, hetzij in Hilversuln of Bussum, hetzij elders.

Algemene bepalingen
I. Vervallen vrn uitnotllglnt.
De onderhavige uitnodiging vervalt en haar aanvaarding heeft
geen gevolg, indien:
' a.
het aanvaardingsformuller, door U persoonlijk ondertekend'
-' .int
Ul..e. de aan keerzijrle vermelde termljn in ons bezit lsi
ontb. Uw programmavoorstellen en bescheiden, zoals teksten,keerwerÉenJschetsen, muziekmateriaal e.d. niet op de aan
zijdè vermelde datum door ons zijn ontvangen;

I/III. Bctaling.
a. De alrekenrng van het honorarium geschiedt in de regel
direkt na de uitzending en/of opname, of, rDgeval van uit-
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II. Te Yerstrekken
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gegevens.

Op uw programmavoorstellen, resp. tel<sten en ontwerpen," dient- '- '- -

U duidelijk te vermelden:
a. Uw naam, voorletters, vclledig adres en nationaliteit;
b. dag, datum en uur van uitzending en,/oÍ opname, \rr'aarop de
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IX. onderbreking of vervalle[ van programma (bU optreden).
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X. Tekst,
s. Het is U nlet toegestaan de door U vervaardigde tekst vóór de

IV. lluziekmateriaal (blJ optredeD).

. :..

,

,,l

ai.':,

]

ili

i

br
i_; i r.,r
,i !
'
:.,
uitspreken of voordragen.
1

il ill

>(I. Verhindering.

lndicn U door enigerlei oorzaak verhinderd bent aan de ultzending en/of opname mede te werken, dient U ons onverwiild
hieryan op de hoogte te stellen.
Indien U kunt aantonen, dat Uw verhindering aan overmacht is
te wijten, zal een billiike regeling worden getrofÍen.

zdn van de "begeleider.
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V. Repetities (bii optÍeden).

XII. Aanspraken van derden.
Indien derden uit hooÍde vau Uw medewerking aanspraken op
ons zouden kunnen doen Sclden, vlijwaart U ons daarvoor,
te[zij en voorzover bii het indlenen van Uw programmavoor-

stellen deze .aaltspraken aan ons worden opgegeven en door ons
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3. a. Voor elk herhaald uitzenden in Nederland wordt een vergoeding betaald van 2oqa van het aan ommezijde vermelde
totaal-hónorarium (exclusieÍ onkostenvergoedlng), met
dien verstande, dat éénmaal een voor Nederland bestemde
herhaLing op zondag vóór 12.00 uur of op een andere dag
vóór 18.00 uur mag plaats vinden, waarop deze vergoedingsregeling niet van toepassing is.
b, Voorts is deze vergoedingsregeling niet van toepassing, ilrdien een opname wordt heruitgezonden later clan tien jaar
na de eerste uitzending, alsmede indien uit een uitgezonden oÍ nog uit te zenden programma flitsen worden uitgezonden, waarvan de totale tijdsduur per uitzending nlet
meer bedraagt dàn lSEo van Uw prestatie, tot een maximum
van viif minuteD.

en, alsmede
worden uilgevoerd.

or U
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>(lII. Publicatie door de omroep.
Uw aanvaarding van onze uitnodiging houdt tevens in, dat wij

het recht van openbaarmakj.ng en verveelvoudigi.ng met betrekking tot voorafuaande programma-publicatles, zonder aanvullende betaling, kun[en uj.toelenen.

XIV. Publicatie door de Medewerker.
U verplicht zich, voor publiciteitsdoeleinden op generlei wijze
gebruik of melding te maken van Uw medewerking, behoudens
vooraf door ons verleende schrifteliike toestemming'
U verplicht zich, bij publicatie van een voor ons getrouden lezing,
voordracht, vervaardigde tekst of ontwerp, etc', te doen verme.Lden,

dat en wanneer deze in ons programma is uitgezonden.

Xv. Afwljkende bepalingen.
Van deze atgemene bepalingen mag slechts worden afgeweken,
indien en vóor zover de bevoegdheid daartoe vÓÓr of bij het
aanvaatden der uitnodiging schrifteliik aan U is verleend.

XVI. Wanprestatie.

