
Stephan Pas
Algemene voorwaarden verhuur bladmuziek

Art.1  Het huurmateriaal is uitsluitend bestemd
voor de uitvoeringen en/of opnames zoals ver-
meldt in de verhuurovereenkomst en deze die-
nen vooraf overeengekomen te zijn. Een opna-
me mag bovendien alleen gemaakt worden als
er een overeenkomst bestaat tussen Stephan Pas
en de producent van de opname (art.  1 sub d,
Wet op de naburige rechten). 

Art.2  Eventuele  wijzigingen  van  de  uitvoe-
rings- of opnamedata, etc. dienen schriftelijk of
per e-mail aan Stephan Pas te worden gemeld,
waarna de overeenkomst  wordt  aangepast.  Bij
annulering  van  een  uitvoering  na  bestelling
wordt 50% van de huursom berekend met een
minimum van € 125,--. Stephan Pas heeft recht
op één vrijkaart voor de uitvoering of toegang
tot de opname. 

Art.3  Onder uitvoering wordt tevens begrepen
repetities, doorlopen, try-outs e.d. voor publiek
of in besloten kring (art 12 lid 4, Auteurswet).
Een  opname is  een  mechanische  of  electroni-
sche reproductie, zoals voor radio, TV, internet,
CD, DVD, CD-ROM, vinyl, video, film of  in
welke vorm dan ook (art 1 sub b, Wet op de na-
burige rechten).  

Art.4  De verhuurovereenkomst heeft alleen be-
trekking op het gebruik van de bladmuziek voor
repetities, uitvoeringen en/of opnames maar niet
op de  auteursrechten of de naburige rechten er-
van. Die moeten door de huurder apart aan de
rechthebbenden worden betaald.

Art.5  Verzending van de bladmuziek geschiedt
op rekening en risico van de huurder. 

Art.6  Direct bij ontvangst dient de bladmuziek
te worden gecontroleerd op volledigheid en op
gebreken.  Eventuele  manco's  dienen  direct  te
worden gemeld. Reclames zijn mogelijk binnen
3 dagen na ontvangst van de bladmuziek.  

Art.7 De huurder dient de bladmuziek zorgvul-
dig te behandelen en in de oorspronkelijke staat
te  laten.  Aantekeningen  zijn  alleen  toegestaan
met zacht zwart potlood en moeten worden ver-
wijderd vóór de terugzending. Bij verlies van of 

schade  aan  de  bladmuziek  (inclusief  vouwen)
worden de kosten van reparatie en/of vervanging
bij de huurder in rekening gebracht. De  vervan-
gingskosten van een strijkerspartij zijn minimaal
€  25,-  per  partij,  vermeerderd  met  €  27,50
administratiekosten;  de  vervangingskosten  van
een harmoniepartij zijn € 45,- vermeerderd met
€  27,50  administratiekosten.  Voor  vermiste
partituren,  klavieruitreksels,  etc.  gelden hogere
prijzen.  Vermiste  of  beschadigde  bladmuziek
blijft eigendom van Stephan Pas.

Art.8 Het overschrijven, kopiëren, printen, scan-
nen, bewerken, arrangeren of daarmee gelijk te
stellen  handelingen,  is  alleen  toegestaan  na
schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het
doorverhuren of het doorlenen van de bladmu-
ziek aan derden is niet toegestaan.

Art.9  De bladmuziek dient uiterlijk 8 dagen na
de laatst overeengekomen uitvoering of opname
te worden teruggestuurd. De verzending is voor
rekening en risico van de huurder.

Art.10 Verlenging van de huur is mogelijk, ten-
zij het werk door een ander is gereserveerd. Bij
te  late  terugzending  bedragen  de  extra  kosten
minimaal € 25,-- per week voor extra huur.

Art.11 Stephan Pas aanvaardt  geen aansprake-
lijkheid voor de gevolgen van niet te leveren of
onvolledige, te late of ondeugdelijke levering of
voor de deugdelijkheid van het materiaal.

Art.12 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Art.13  Op de  verhuurovereenkomst  is  Neder-
lands  recht  van  toepassing.  Geschillen  kunnen
worden voorgelegd aan de rechter in het arron-
dissement waar Stephan Pas is gevestigd.

Stephan Pas
Soest, 1 januari 2014


