INDIVIDUELE OVEREENKOMST
REPRODUCTIES OP PAPIER - FOTOKOPIEËN EN PRINTS
(REFERENTIEJAAR 2018)

TUSSEN:
[RECHTSVORM] [NAAM], met maatschappelijke zetel te [ADRES], met ondernemingsnummer [XXX], rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [NAAM], [HOEDANIGHEID];
Hierna genoemd “de Debiteur”;
EN :
BCVBA REPROBEL, beheersvennootschap van auteurs en uitgevers handeld onder de controle van de Controledienst voor de
beheersvennootschappen bij de FOD Economie, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 98 bus 1, met
ondernemingsnummer 0453.088.681 (hierna verkort: “REPROBEL”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM],
[HOEDANIGHEID];
Hierna samen ook “de Partijen” genoemd;

OVERWEGEN VOORAFGAANDELIJK:
OVERWEGENDE dat fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven voor intern-professionele doeleinden
in (hoofdzakelijk) de privé-sector en de overheidssector (hierna verkort: ‘Fotokopieën’) onder een ‘wettelijke licentie’ vallen;
Dat professionele gebruikers die fotokopieën, binnen de grenzen van de wet, mogen nemen zonder toestemming van de
rechthebbende maar dat daar tegenover een bij wet en KB geregelde vergoeding staat (de reprografievergoeding ten bate
van de auteurs en een apart ingestelde wettelijke uitgeversvergoeding)1;
Dat REPROBEL bij ministerieel besluit van 19 september 2017 werd aangesteld als centrale beheersvennootschap voor de
inning en de verdeling van deze beide vergoedingen, en hiervoor als een uniek loket fungeert;
Dat de wettelijke licentie waarvan sprake echter beperkt is tot Fotokopieën;
OVERWEGENDE dat REPROBEL daarnaast van Belgische (hoofdzakelijk via haar leden-beheersvennootschappen) en van
buitenlandse (via representatie-overeenkomsten met buitenlandse partnerorganisaties) auteurs en uitgevers een mandaat
heeft gekregen om ook te innen voor de prints van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven met een internprofessioneel doel in de sectoren waarvan sprake (hierna verkort: ‘Prints’);
Dat de inning en de tariefzetting voor de Prints nader geregeld wordt in de Innings- en tariferingsregels van REPROBEL voor
dit specifieke type papieren reproductiehandelingen, zoals die op haar publieke website www.reprobel.be (onder ‘Prints’)
kunnen worden geconsulteerd;
Dat op de publieke website van REPROBEL ook alle informatie te vinden is over de rechthebbenden die en het repertorium
dat ze vertegenwoordigt wat betreft de Prints, evenals over eventuele opt-outs in het kader van de haar daarvoor verleende
mandaten (op het niveau van individuele Belgische of buitenlandse rechthebbenden of individuele werken/uitgaven);
Dat de Debiteur erkent grondig van één en ander kennis te hebben genomen;
OVERWEGENDE dat voor de Prints wezenlijk dezelfde inhoudelijke beperkingen gelden als voor de Fotokopieën onder de
wettelijke licentie;

1 Zie de artikelen XI.190, 5°, XI.191, § 1, 1°, XI.235-239 en XI.318/1-6 van het Wetboek van Economisch Recht (WER); twee Koninklijke Besluiten

van 5 maart 2017 die het tarief en de inningsmodaliteiten van de beide vergoedingen bepalen en twee Koninklijke Besluiten van 9 januari
2018 die het tarief van die vergoedingen ongewijzigd hebben verlengd voor het referentiejaar 2018.
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Dat voor de Prints in de regel wel een hoger basispaginatarief geldt dan voor de Fotokopieën omdat er voor de Prints op
mandaatbasis en onder exclusief auteursrecht wordt geïnd;
OVERWEGENDE dat de Debiteur begrijpt en erkent dat alle andere vormen van reproductie en/of publieke mededeling of
beschikbaarstelling (bv. digitale kopieën, scans, mededeling via een gesloten netwerk of via e-mail, publicatie op een website
...) van auteursrechtelijk beschermde werken en uitgaven niet het voorwerp van deze Overeenkomst uitmaken, en dat die
handelingen dus alléén kunnen worden gesteld met de uitdrukkelijke toelating van de rechthebbende(n) of zijn/hun
beheersvennootschap;
OVERWEGENDE dat REPROBEL in de regel gescheiden int voor Fotokopieën enerzijds en voor Prints anderzijds, en dat voor
beide types papieren reproductiehandelingen - naast een verschillend paginatarief - ook een verschillend percentage
‘beschermd werk’ kan gelden;
Dat een vermengde inning voor Fotokopieën en Prints samen (in welk geval hiernaar verder verkort wordt verwezen als
‘Reproducties op papier’) echter kan wanneer het de Debiteur naar redelijkheid niet mogelijk is om de in aanmerking te nemen
jaarvolumes voor Fotokopieën en Prints apart in kaart te brengen;
Dat bij een vermengde inning wordt gewerkt met een gemiddeld paginatarief en een gemiddeld percentage ‘beschermd werk’
in functie van de objectief geraamde onderlinge verhouding tussen Fotokopieën en Prints op het niveau van de Debiteur of
zijn (sub)sector;
OVERWEGENDE dat Partijen er steeds voor kunnen kiezen om een jaarvolumeafrekening op basis van een paginatarief te
vervangen door een andere objectieve berekeningsgrondslag (bv. een vast jaarbedrag per relevante werknemer of
ambtenaar);
OVERWEGENDE dat beide Partijen deze Overeenkomst te goeder trouw hebben onderhandeld en dat ze elkaar in het kader
hiervan wederzijds alle noodzakelijke informatie hebben verstrekt;

EN KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:
Artikel 1: Voorwerp van de Overeenkomst
§ 1. Deze Overeenkomst sterkt ertoe het totaal in aanmerking te nemen aantal Fotokopieën en Prints of, in voorkomend geval,
het totaal in aanmerking te nemen aantal Reproducties op papier (vermengde inning) genomen door de Debiteur in het
referentiejaar 2018 op een objectieve wijze vast te stellen, en de totale vergoeding die hiervoor is verschuldigd door de
Debiteur voor dit referentiejaar te bepalen. Alle bedragen waarvan sprake in deze Overeenkomst zijn BTW exclusief.
§ 2. Onverminderd de wettelijke licentie voor de Fotokopieën, verleent REPROBEL door de ondertekening van deze
Overeenkomst en op voorwaarde dat de daarin bepaalde totaalvergoeding tijdig en volledig wordt betaald, namens de
rechthebbenden die en het repertoire dat ze vertegenwoordigt de Debiteur voor het referentiejaar 2018 een niet-exclusieve
en niet-overdraagbare toelating en licentie voor de Prints die binnen de grenzen van deze Overeenkomst en binnen de
onderneming of instelling van de Debiteur op het Belgische grondgebied worden genomen.
Als de Debiteur op enige wijze handelt buiten de grenzen van deze Overeenkomst, dan komen de verleende toestemming en
en licentie onmiddellijk te vervallen, onverminderd artikel 4, §§ 2 en 5. De Debiteur is alsdan schadeplichtig ten opzichte van
REPROBEL en/of de rechthebbenden die ze vertegenwoordigt. Verval van de toestemming en licentie op grond van deze
bepaling leidt in geen geval tot restitutie van reeds door de Debiteur voor het referentiejaar betaalde bedragen.
§ 3. Onverminderd de wet begrijpt en aanvaardt de Debiteur dat voor Reproducties op papier (ongeacht hun aard, dus voor
Fotokopieën en/of Prints) in het kader van deze Overeenkomst de volgende inhoudelijke beperkingen gelden, en dat
reproductiehandelingen die deze beperkingen te buiten gaan, in geen geval gedekt zijn door deze Overeenkomst.
✓

✓

De licentie is beperkt tot Reproducties op papier met een intern-professioneel doel. Daarmee worden bedoeld
incidentele papieren reproducties die worden gemaakt binnen de onderneming of de instelling van de Debiteur, ter
ondersteuning van zijn normale professionele activiteit. Reproducties die extern beschikbaar worden gesteld en/of
worden gecommercialiseerd, vallen in geen geval onder de licentie (behoudens in het specifieke geval van een
kopieerwinkel / copyshop).
De licentie is beperkt tot Reproducties op papier van bronwerken of uitgaven die op geoorloofde wijze openbaar
zijn gemaakt, wat inhoudt dat de reproductie van werken/uitgaven uit een kennelijk illegale bron (waarmee wordt
bedoeld: een bron die de Debiteur niet rechtmatig heeft verworven of waartoe hij geen rechtmatige toegang heeft)
niet onder de licentie valt.
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✓

✓

✓

De licentie is beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie op papier van artikelen, van werken van beeldende
of grafische kunst of van korte fragmenten van andere werken (met name boeken). Met ‘kort fragment’ wordt in
het kader van deze licentie bedoeld niet meer dan een hoofdstuk en/of niet meer dan 10% van de omvang van het
bronwerk.
De licentie omvat uitdrukkelijk niet de reproductie van bladmuziek sensu stricto, waarmee wordt bedoeld ‘de
grafische voorstelling van één of meerdere muzikale werken als zodanig, exclusief bestaande uit notenschrift’ (de
reproductie van werken over of in verband met muziek - bv. muziekonderricht, geschiedenis van de muziek,
muziektheorie - of andere werken waar sporadisch, illustratief en secundair ook een notenbalk bijstaat vallen wel
onder de licentie. Dit laatste geldt ook voor liedteksten.)
De licentie omvat uitdrukkelijk niet reproducties op papier die door hun aard, doel of omvang afbreuk doen aan de
normale exploitatie van het bronwerk of de uitgave, bv. omdat ze de aanschaf daarvan vervangen in
omstandigheden waarin de Debiteur anders wel tot die aanschaf was overgegaan (substitiecriterium).

Artikel 2: Berekeningsgrondslag van de te betalen vergoeding (Fotokopieën en Prints)
§ 1. De totale vergoeding waarvan sprake in artikel 1, § 1, wordt in onderling overleg bepaald op basis van de volgende
parameters voor het referentiejaar 2018:
VOLUMEPARAMETERS
Forfaitair basisvolume (in aantal pagina’s per relevante werknemer)
✓

Aantal in onderling overleg in aanmerking genomen Reproducties op papier in het referentiejaar 2018:
XXX Reproducties op papier per relevante werknemer van de Debiteur
Indien niet vermengd word geïnd: waarvan XXX Fotokopieën en XXX Prints
Met ‘relevante werknemers’ worden bedoeld de werknemers / ambtenaren die in het bedrijf of de instelling van de
Debiteur regelmatig Fotokopieën en/of Prints kunnen (laten) maken uit auteursrechtelijk beschermde werken en
uitgaven, omgerekend in VTE. Deeltijds tewerkgestelde werknemers / ambtenaren moeten dus worden omgerekend
naar VTE.

✓

Totaal aantal relevante werknemers 2018: XXX
OF
Volumegebonden basisvolume (in globaal aantal pagina’s)

✓
✓
✓

Jaarvolume Fotokopieën 2018: XXX
Jaarvolume Prints 2018: XXX
Ingeval van vermengde inning – Jaarvolume Reproducties op papier: XXX
Specifieke, aanvullende volumes (indien van toepassing - in globaal aantal pagina’s)

✓
✓

Jaarvolume papieren persoverzicht2: XXX Fotokopieën en XXX Prints OF XXX Reproducties op papier (vermengde
inning)
Jaarvolume documentatiecentrum3: XXX Fotokopieën en XXX Prints OF XXX Reproducties op papier (vermengde
inning)
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Met een ‘papieren persoverzicht’ wordt bedoeld een overzicht dat de Debiteur systematisch maakt en intern verspreidt onder zijn
personeelsleden, en dat uitsluitend bestaat uit fotokopieën en/of prints in verschillende exemplaren van uittreksels uit kranten, weekbladen
en tijdschriften. Indien er een dergelijk persoverzicht wordt gemaakt in de onderneming of instelling van de Debiteur, dan wordt aanvullend
afgerekend op globale jaarvolumebasis (dus niet per relevante werknemer).
3

Volgens de beide koninklijke besluiten van 5 maart 2017 is een ‘documentatiecentrum’ “de gestructureerde samenvoeging, door een
vergoedingsplichtige, van op papier of op soortgelijke drager vastgelegde werken / uitgaven met het oog op de aanwending ervan door
verscheidene personen”. In het kader van deze Overeenkomst is een ‘documentatiecentrum’ een plaats in de onderneming of instelling van
de Debiteur waar informatie centraal beschikbaar wordt gesteld (voor raadpleging, uitlening of verdere interne verspreiding) ten behoeve
van een groep werknemers of andere gebruikers. Doorgaans worden in zo’n centrum grote(re) volumes Fotokopieën en/of Prints uit
3

TARIEFPARAMETERS
✓
✓

Paginabedrag van de vergoeding 2018 Fotokopieën (reprografie- en wettelijke uitgeversvergoeding samen): 0,0554
EUR
Paginabedrag van de vergoeding 2018 – Prints: 0,066 EUR
Als er voor het paginabedrag voor de Prints uitzonderlijk een reductie wordt overeengekomen in de opstartfase van
de licentieregeling, dan kan dit paginabedrag in geen geval lager zijn dan het paginabedrag voor de Fotokopieën en
dan kunnen daaruit geen rechten of voordelen voor de toekomst worden afgeleid.

✓

Ingeval van vermengde inning - gemiddeld paginabedrag van de vergoeding 2018 (Reproducties op papier): XXX EUR
Het gemiddelde paginabedrag bij een vermengde inning wordt als volgt vastgesteld: [x% * paginabedrag
Fotokopieën] + [y% * paginabedrag Prints] = z EUR, waarbij ‘x’ het objectief geraamde aandeel van Fotokopieën in
het totaal aantal Reproducties op papier is, ‘y’ het objectief geraamde aandeel van Prints in het totaal aantal
Reproducties op papier en ‘z’ de aldus bekomen gemiddelde vergoeding per pagina voor Fotokopieën en Prints
vermengd.
AFREKENING

✓
✓
✓

Totaalbedrag van de basisvergoeding 2018 Fotokopieën (reprografie- en uitgeversvergoeding samen): XXX EUR
Totaalbedrag van de basisvergoeding 2018 Prints: XXX EUR
Ingeval van vermengde inning - totaalbedrag van de vergoeding 2018 (Reproducties op papier): XXX EUR

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aanvullend bedrag persoverzicht Fotokopieën 2018 (reprografie- en uitgeversvergoeding samen): XXX EUR4
Aanvullend bedrag persoverzicht Prints 2018: XXX EUR
Aanvullend bedrag persoverzicht Reproducties op papier (vermengde inning) 2018: XXX EUR
Aanvullend bedrag documentatiecentrum Fotokopieën 2018 (reprografie- en uitgeversvergoeding samen): XXX EUR
Aanvullend bedrag documentatiecentrum Prints 2018: XXX EUR
Aanvullend bedrag documentatiecentrum Reproducties op papier (vermengde inning) 2018: XXX EUR
TOTAALBEDRAG vergoeding referentiejaar 2018: XXX EUR (BTW exclusief)
BETALING

✓

Betalingsmodaliteiten: overeenkomstig de factuurvoorwaarden van REPROBEL tenzij deze Overeenkomst daarvan
afwijkt.

§ 2. De Debiteur verklaart dat bovenstaande informatie geaggregeerd wordt verstrekt voor alle entiteiten of vestigingen van
de Debiteur die onder zijn eigen ondernemingsnummer opereren, evenals dat deze informatie volledig en correct is voor het
betreffende Referentiejaar. Als de Debiteur daarnaast vergoedingen wenst te betalen voor natuurlijke of rechtspersonen
waarmee hij een juridische of feitelijke band heeft maar die onder een afzonderlijk ondernemingsnummer opereren, dan dient
daarvoor een afzonderlijke overeenkomst of een afzonderlijk avenant bij deze Overeenkomst te worden afgesloten (‘étenduregeling’).
§ 3. Deze Overeenkomst is de enige overeenkomst die tussen Partijen geldt voor het referentiejaar 2018 wat Fotokopieën
en/of Prints betreft. Deze Overeenkomst vervangt integraal alle voorgaande overeenkomsten tussen Partijen met eenzelfde
of een gelijkaardig voorwerp (zelfs als die alléén Fotokopieën tot voorwerp zouden hebben) in de mate dat ze geheel of ten
dele op dit referentiejaar slaan. Als de Debiteur op grond van een eerdere overeenkomst tussen Partijen voor dit referentiejaar
al een betaling aan REPROBEL zou hebben verricht (met name voor Fotokopieën), dan zal voor die oudere factuur een
creditnota worden opgesteld en zal de Debiteur een nieuwe factuur worden gericht voor de totale vergoeding die op grond
van deze Overeenkomst verschuldigd is.

beschermde bron gemaakt. Indien er een documentatiecentrum bestaat in de onderneming of instelling van de Debiteur, dan wordt
aanvullend afgerekend op globale jaarvolumebasis (dus niet per relevante werknemer).
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Voor papieren persoverzichten en documentatiecentra worden de specifieke aanvullende reproductievolumes van de Debiteur
vermenigvuldigd met de paginatarieven waarvan sprake hierboven voor respectievelijk Fotokopieën en Prints of, ingeval van een vermengde
inning, met het gemiddelde paginatarief voor Reproducties op papier volgens de aangegeven formule.
4

Artikel 3: Duurtijd van de Overeenkomst
Partijen komen overeen dat deze Overeenkomst wordt gesloten voor één jaar, te weten het Referentie- en kalenderjaar 2018.

Artikel 4: Wederzijdse vrijstelling van formaliteiten / informatie-, controle- en sanctieregeling
§ 1. Deze Overeenkomst geldt als een regelmatige, tijdige en volledige aangifte voor het Referentiejaar 2018 in hoofde van de
Debiteur voor de Fotokopieën (in het kader van de wettelijke licentie) en voor de Prints, voor zover hij tijdig en volledig zijn
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomt. De Debiteur wordt, onder de gestelde voorwaarde en voor het
betreffende Referentiejaar, vrijgesteld van alle formaliteiten opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving,
onverminderd de overige paragrafen van dit artikel.
Reprobel wordt door de Debiteur uitdrukkelijk vrijgesteld van de verplichting tot mededeling of verzending aan deze laatste
van alle documenten die hem op grond van de wet- en regelgeving (in het bijzonder in het kader van de wettelijke licentie
voor de Fotokopieën) zouden moeten worden meegedeeld of toegezonden.
§ 2. Indien de Debiteur zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet tijdig en/of volledig nakomt, dan zijn de
(sanctie)bepalingen van de wet en de uitvoeringsbesluiten onder de wettelijke licentie (Fotokopieën) en op grond van de
innings- en tariferingsregels van REPROBEL (Prints) onverkort op hem van toepassing, onverminderd de toepassing van de
factuurvoorwaarden van REPROBEL. De Debiteur erkent grondig kennis te hebben genomen van de genoemde wet- en
regelgeving, innings- en tariferingsregels en factuurvoorwaarden.
§ 3. Binnen de wettelijke grenzen en onverminderd de wettelijke controlemiddelen waarover REPROBEL beschikt5, zullen beide
Partijen elkaar wederzijds op een correcte, volledige en transparante wijze de informatie en documenten verstrekken die
nodig zijn voor de totstandkoming en de goede uitvoering van deze Overeenkomst.
De Debiteur zal REPROBEL alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de inning van de vergoeding, bv. op
het stuk van het aantal relevante werknemers van de Debiteur, de aard van zijn professionele activiteit, de aard en de omvang
van de papieren reproductiehandelingen die in het kader daarvan worden gesteld, en het aantal en het type reproductieapparaten die in zijn onderneming of instelling in gebruik zijn.
De Debiteur zal REPROBEL alle informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor de objectieve verdeling van de
vergoeding, bv. op het stuk van het genre en de drager van de gereproduceerde bronwerken of uitgaven. De informatie of
documenten die de Debiteur voor verdelingsdoeleinden verstrekt aan REPROBEL, zullen in geen geval worden gebruikt om de
hoogte van de te betalen vergoeding te bepalen.
De Debiteur zal alle medewerking verlenen aan controles of vaststellingen van REPROBEL ter plaatse in de onderneming of
instelling van de Debiteur of bij derde partijen, en dat zowel voor innings- als voor verdelingsdoeleinden. De medewerking van
de Debiteur strekt zich ook uit tot de studies door een extern bureau die REPROBEL op grond van de wet of eigen initiatief laat
uitvoeren.
Binnen de wettelijke grenzen zal REPROBEL de Debiteur op eenvoudig verzoek alle informatie en documenten verstrekken
over het wet- en regelgevende kader, over haar wettelijke en statutaire opdracht, over de rechthebbenden dike en het
repertoire dat ze vertegenwoordigt, over de criteria die zijn gebruikt voor de tariefzetting (voor zover die tariefzetting door
REPROBEL gebeurt) en over de andere parameters die relevant zijn in het kader van de Overeenkomst.
§ 4. De Partijen komen overeen dat, indien er aanwijzingen bestaan dat de berekeningsparameters die de Debiteur aan
REPROBEL heeft verstrekt bij de totstandkoming van deze Overeenkomst, kennelijk onjuist of onvolledig zijn, een deskundige
kan worden aangesteld door beide Partijen samen of door één van de Partijen afzonderlijk. De kostprijs van dit
deskundigenonderzoek valt integraal ten laste van de Debiteur indien de door de deskundige vastgestelde parameters voor
het referentiejaar meer dan 20% hoger liggen dan de parameters die de Debiteur in het kader van de contractsluiting heeft
meegedeeld aan REPROBEL. Vallen de de door de deskundige vastgestelde parameters minder dan 10% hoger uit dan de door
de Debiteur initieel aan REPROBEL meegedeelde parameters, dan valt de expertisekost integraal ten laste van REPROBEL. Ligt
de bedoelde delta tussen 10 en 20% (de limietwaarden van 10 en 20% inbegrepen), dan wordt de expertisekost bij helften
gedeeld tussen de Partijen.

5

Zie bv. de artikelen XI.261, § 2 en XI.263, § 3 WER en de artikelen 11 en 12 van de beide KB’s van 5 maart 2017.
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§ 5. De Debiteur erkent en aanvaardt dat, als uit enig objectief element zou blijken dat de door hem in het kader van de
totstandkoming van deze Overeenkomst aan REPROBEL meegedeelde berekeningsparameters kennelijk onjuist of onvolledig
zijn, REPROBEL het recht heeft om een verhoogd paginatarief aan te rekenen, dat desgevallend via nafacturatie verschuldigd
zal zijn door de Debiteur. Deze tariefverhoging heeft een schadevergoedend karakter.
Het verhoogde paginatarief waarvan sprake is met name:
-

0,0846 EUR voor Fotokopieën en voor de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding samen6

-

0,1 EUR voor Prints7.

Bij een vermengde inning zal het verhoogde gemiddelde paginatarief voor Reproducties op papier worden bepaald volgens
dezelfde formule waarvan sprake in artikel 2, § 1, onder ‘tariefparameters’ maar met toepassing van de verhoogde
paginatarieven hierboven voor beide types papieren reproducties.

Artikel 5: Onoverdraagbaarheid
De bepalingen van deze Overeenkomst kunnen door de Debiteur niet worden overgedragen aan derden zonder het
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke akkoord van REPROBEL.

Artikel 6: Deelbaarheidsbeding
Ingeval één van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan tast dit
geenszins de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst aan.

Artikel 7: Communicatie tussen Partijen
§ 1. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst kan elke communicatie tussen Partijen worden gericht aan de adressen
vermeld in de hoofding daarvan, onverminderd de gebruikelijke operationele communicatie tussen Partijen (inclusief voor
informatie-, controle- of rapporteringsdoeleinden) die digitaal kan worden gevoerd.
§ 2. Elke wijziging van het adres of de zetel van een Partij of van een relevant digitaal communicatieadres moet onverwijld
schriftelijk of per mail worden meegedeeld aan de wederpartij.
§ 3. Onverminderd de wettelijke en organieke vertegenwoordigingsbevoegdheden, zijn de operationele contactpersonen voor
deze Overeenkomst:
-

Voor de Debiteur: XXX

-

Voor REPROBEL: XXX

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
§ 1. Het Belgische recht is van toepassing op deze Overeenkomst.
§ 2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om van enig geschil tussen Partijen over
deze Overeenkomst kennis te nemen, onverminderd het recht van REPROBEL om het geschil voor te leggen aan een andere
wettelijk bevoegde rechtbank.

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

6

Art 2, tweede lid, beide KBs van 5 maart 2017.

7

Art. II.1 in fine innings- en tariferingssregels prints REPROBEL.
6

De Debiteur verklaart grondig kennis te hebben genomen van de recentste versie van de privacyverklaring van Reprobel, die
terug te vinden is op haar publieke website.
De Debiteur erkent en aanvaardt dat de voorbereiding, de afsluiting en de uitvoering van deze Overeenkomst voor REPROBEL
in de regel een afdoende juridische grondslag is voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (als natuurlijke persoon of als
contactpersoon van een rechtspersoon) in overeenstemming met de bedoelde verklaring en met de GDPR, en van de
eventuele doorgifte van die gegevens aan Belgische en buitenlandse partnerbeheersvennootschappen van REPROBEL (ook
buiten de EU), onverminderd de uitoefening van zijn rechten op grond van en binnen de grenzen van de GDPR. Met de GDPR
wordt evenzo de Belgische wet- en regelgeving bedoeld die ter uitvoering van de GDPR is of nog zal worden aangenomen.

Opgemaakt te Brussel op [datum], in twee originele en ondertekende exemplaren, waarvan elke Partij verklaart het zijne
ontvangen te hebben.

Voor REPROBEL,

Voor de Debiteur,

[NAAM]

[NAAM]

[HOEDANIGHEID]

[HOEDANIGHEID]
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