
Aansluitovereenkomst Stichting Collectieve Gelden Omroepen           
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Partijen: 

 
I. Omroep:   

 _________________________________________________  

Contactpersoon: 

 _________________________________________________ 

Postadres:  

 _________________________________________________ 

Postcode/plaats: 

 _________________________________________________ 

Telefoonnummer:

 _________________________________________________ 

E-mail adres: 

 _________________________________________________ 

KvK nummer:  

 _________________________________________________ 

IBAN:   

 _________________________________________________ 

("Omroep") 

 

En 

 

II. Stichting Collectieve Gelden Omroepen,  gevestigd en kantoorhoudende te 

(2111 AN)  

AERDENHOUT, Aerdenhoutsduinweg 1, ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 64177777  ("SCGO"). 
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Overwegingen: 

A. Omroepen hebben belang bij een efficiënte en verantwoorde inning, beheer 

en uitkering van collectieve vergoedingen ten aanzien van het door hen 

verspreide en nog te verspreiden media-aanbod. De Vereniging voor 

Commerciële Omroepen ("VCO") en de Stichting de Nederlandse Publieke 

Omroep ("NPO") hebben daarom het initiatief genomen om SCGO op te 

richten. 

B. SCGO heeft onder andere tot doel het op doelmatige wijze behartigen en 

bevorderen van de belangen van omroepen, in de ruimste zin van het 

woord, waaronder maar niet beperkt tot het innen, beheren en uitkeren van 

collectieve vergoedingen, in het bijzonder Thuiskopievergoedingen.  

C. Bovengenoemde Omroep en SCGO wensen met deze overeenkomst te 

bewerkstelligen dat SCGO ten behoeve van de Omroep thuiskopievergoe-

dingen kan innen, beheren en uitkeren en waar mogelijk en efficiënt tevens 

overige collectieve vergoedingen ten behoeve van de Omroep kan innen, 

beheren en uitkeren.  

 

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. Last en volmacht  

1.1. De Omroep verstrekt hierbij een onherroepelijke last en volmacht aan 

SCGO om ten behoeve van de Omroep thuiskopievergoedingen en -na 

aanvullende schriftelijke toestemming van de Omroep- andere collectieve 

vergoedingen te innen, beheren en uitkeren. SCGO aanvaardt deze last en 

volmacht. 

1.2. Zolang SCGO de in lid 1 omschreven last en volmacht ten behoeve van de 

Omroep uitoefent, is het de Omroep niet toegestaan om aan derden een 

gelijke of overeenstemmende last of volmacht tot uitoefening en handha-

ving van deze rechten te geven. 

2. Inning en verdeling 

2.1. SCGO is gehouden de geïnde collectieve vergoedingen aan de Omroep uit 

te keren met inachtneming van de geldende statuten en reglementen. 
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2.2 Teneinde een efficiënte en transparante uitkering van de collectieve ver-

goeding mogelijk te maken, zal de Omroep voorafgaand aan uitkering van   

de vergoeding een specificatie ontvangen. SCGO zal niet eerder overgaan 

tot uitkering van collectieve vergoedingen aan de Omroep, dan nadat deze 

specificatie is goedgekeurd door de Omroep.   

2.3     De Omroep dient een wijziging in zijn adres- en/of betalingsgegevens of                                      

     rechtsvorm zo spoedig mogelijk aan SCGO mede te delen.   

3. Garantie en Vrijwaring 

3.1. De Omroep garandeert dat zij op het moment van goedkeuring van de spe-

cificatie als bedoeld in artikel 2.2, ten aanzien van het door haar verspreide 

media-aanbod gerechtigd is de door SCGO uit te keren collectieve vergoe-

ding te ontvangen.  

3.2. De Omroep vrijwaart SCGO tegen eventuele acties of aanspraken van der-

den, terzake van de op basis van de goedgekeurde specificatie als bedoeld 

in artikel 2.2, door SCGO aan de Omroep uit te keren of uitgekeerde collec-

tieve vergoeding. 

4. Statuten en Reglementen 

4.1. De Omroep verklaart de bij deze overeenkomst verstrekte geldende statu-

ten en reglementen te kennen en zich te zullen gedragen naar de statuten 

en reglementen van SCGO, zoals die thans luiden of in de toekomst krach-

tens rechtsgeldig tot stand gekomen besluit van SCGO zullen luiden. 

4.2. De Omroep gaat ermee akkoord dat het bestuur van SCGO de  statuten en 

reglementen van SCGO eenzijdig kan wijzigen en verklaart zich uitdrukke-

lijk bij voorbaat akkoord met toekomstige reglementen en wijzigingen in de 

statuten. SCGO zal verstrekkende wijzigingen zoveel mogelijk afstemmen 

met VCO en NPO en zal de gewijzigde statuten en reglementen aan de 

Omroep kenbaar maken en ter beschikking stellen.  

5. Looptijd en beëindiging  

5.1. Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening en wordt aan-

gegaan voor onbepaalde tijd. 

5.2. De overeenkomst eindigt 

a. door schriftelijke opzegging aan de andere partij tegen 31 december 

van het kalenderjaar met inachtneming van ten minste drie maanden; 

b. door ontbinding, ondercuratelestelling of faillissement van één der par-

tijen; 

c. met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging door SCGO in het 

geval redelijkerwijs niet van SCGO gevergd kan worden dat deze over-

eenkomst voortduurt. 
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6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

6.1. Op deze overeenkomst alsmede op de statuten en reglementen van SCGO 

is Nederlands recht van toepassing. 

6.2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, de statuten of de regle-

menten van SCGO zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil 

kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den 

Haag. 
 

 

 

Aldus in drievoud getekend: 

 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Omroep        SCGO   

Naam:         Naam: 

Datum:         Datum: 

Plaats:         Plaats 

 

___________________________ 

          SCGO   

          Naam: 

          Datum: 

          Plaats: 

 


