BEËINDIGING AGREEMENT

Ice agreement number: ............................................................................................
Naam

IP Name number

Aansluiting (PR/MR)

ASSIGNOR

ASSIGNEE
Einddatum agreement :
Post-collectie:

Retentierechten :
❒ Geen werken
❒ Alle werken
❒ Lijst van werken
Einde retentie:

Post Collectie:

..........................................................................................................................................................................................................................

❒ Cut off
❒ Onbepaalde duur
❒ Tot datum : .....................................................................................................................................................................................................

❒ Datum : ............................................................
❒ Onbepaald
❒ Datum : ............................................................
❒ Onbepaald

Lijst van werken waarvoor de retentie geldig is :
Titel

Rechthebbende(n)

Bijkomende informatie :

Datum :

....................................................................

Naam :

.......................................................................

Uitgever :

.......................................................................

Handtekening :
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HOE VUL IK HET FORMULIER
‘BEËINDIGING AGREEMENT’ IN ?

Ice agreement number
ICE agreement number van het agreement dat u wil beëindigen.

Assignor
De assignor is de partij die de rechten afstaat.
Naam is, indien van toepassing, verplicht in te vullen. Vermeld indien mogelijk ook IP Name Number en aansluiting
voor uitvoeringsrechten en mechanische rechten (Sabam, BUMA/STEMRA, SACEM/SDRM, …).
1.Beëindiging Agreement orginele uitgave.
De assignor(s) is/zijn de componist(en)/auteur(s).
1.1. Beëindiging voor alle componist(en)/auteur(s).
Laat het veld leeg. U kan uw keuze verder benadrukken in het veld BIJKOMENDE INFORMATIE.
1.2. Beëindiging voor een selectie van componist(en)/auteur(s).
Gaat het om meer dan twee assignors? Dan kan u een aparte lijst toevoegen als bijlage.
2. Beëindiging Agreement subuitgave.
2.1. U bent de uitgever die de rechten afstaat.
Vul uzelf in als assignor.
2.2. U bent de uitgever die de rechten ontvangt.
Vul de uitgever in van wie u de rechten ontvangt.

Assignee
De assignee is de partij die de rechten ontvangt.
1. Beëindiging Agreement orginele uitgave.
Vul uzelf in als Assignee.
2. Beëindiging Agreement subuitgave.
2.1. U bent de uitgever die de rechten afstaat.
Vul de uitgever in aan wie u de rechten afstaat.
2.2. U bent de uitgever die de rechten ontvangt.
Vul uzelf in als assignee.

Einddatum agreement
De einddatum mag niet verder dan één maand in de toekomst liggen.

Post collectie
Hier geeft u aan of u na de einddatum nog rechten mag ontvangen van de periode voor de beëindiging.
1) Cut off: u heeft geen post-collectie rechten.
2) Onbepaalde duur: u heeft post-collectie rechten zonder specifieke einddatum.
3) Tot datum: u heeft post-collectie rechten tot een specifieke einddatum.

Retentierechten
Hier geeft u aan of u de claim op bepaalde werken behoudt, na de einddatum.
1) Geen werken: er zijn geen werken die u blijft claimen na de einddatum.
2) Alle werken: u blijft alle huidige werken van het agreement claimen. Specifieer einddatum en post-collectie.
3) Lijst van werken: u blijft een selectie van werken claimen. Specifieer einddatum en post-collectie.
Gebruik de tabel LIJST VAN WERKEN WAARVOOR DE RETENTIE GELDIG IS. Titel en rechthebbende(n) zijn verplicht.
Gaat het om meer dan zes werken? Dan kan u een aparte lijst met titels en rechthebbenden toevoegen.
Zijn er verschillende retentieperiodes, elk geldig voor bepaalde werken, voeg dan een lijst toe aan dit formulier.
Vermeld voor elke retentieperiode :
-De titel(s) en rechthebbende(n)
-De einddatum van de claim
-De post-collectiedatum

Bijkomende informatie
Hier kan u bijkomende opmerkingen toevoegen.
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