TIJDSCHRIFT DE GULDEN PASSER

PUBLICATIEBEPALINGEN
Hoofdstuk I
De Auteur
§1 Verklaart aan de Uitgever dat het Werk origineel is en dat hij/zij de enige eigenaar ervan is;
§2

Verklaart aan de Uitgever dat het Werk niet strijdig is met de wet, de openbare orde en de
goede zeden;

§3

Verklaart aan de Uitgever dat hij/zij de economische rechten, verbonden aan het Werk, niet aan
een derde heeft overgedragen;

§4

Zal, in geval het Werk een afgeleide is van een bestaand werk (zoals een vertaling, een
synopsis, een bewerking, enzovoort), de bronvermelding van het origineel werk nauwkeurig
meedelen (auteur(s), titel, plaats van uitgave, uitgever, jaar, eventueel website), teneinde de
Uitgever toe te laten om vast te stellen of er geen bestaande intellectuele rechten zijn in hoofde
van auteur(s) en/of uitgever(s);

§5

Verklaart dat het Werk niet eerder gepubliceerd werd of voor het publiek beschikbaar werd
gesteld; indien dat wel het geval is verklaart hij/zij dat er reeds een identieke versie van het
Werk werd gepubliceerd en deelt daarvan de gegevens mee;

§6

Verleent de Uitgever het recht om het Werk binnen een jaar, te rekenen vanaf de levering van
de definitieve versie van het Werk, voor het eerst te publiceren;

§7

Geeft de Uitgever voor zo lang het auteursrecht op het Werk duurt de toestemming om het
Werk door te leveren aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) Den Haag, die het Werk mag:
a. Digitaliseren;
b. Wereldwijd online toegankelijk maken voor gebruikers van de DBNL-databank via de
website(s) van de KB, waaronder maar niet beperkt tot www.dbnl.org;
c. Het gedigitaliseerde Werk doorleveren aan:
i. non-profit instellingen, zoals bibliotheken, die de DBNL-databank of een deel daarvan
op woord doorzoekbaar willen maken en/of korte citaten ervan willen tonen;
ii. onderzoekers en onderzoeksgroepen die het Werk in een besloten omgeving willen
bestuderen voor wetenschappelijke doeleinden;

§8

Behoudt alle rechten op het originele werk, zonder beperking, behalve wat betreft de
uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Economisch Recht, met name artikel XI.189,
artikel XI.190, artikel XI.191 en artikel XI.192, paragraaf 1 en paragraaf 3.

Hoofdstuk II
De Uitgever
§1

Verbindt zich ertoe om het Werk van de Auteur te publiceren en te verspreiden binnen het jaar,
te rekenen vanaf de datum van de levering van de definitieve versie van het Werk;

§2

Verbindt zich ertoe om het Werk uit te geven (vorm, leesbaarheid, beschikbaarheid, esthetiek)
op een kwalitatieve wijze, hetzij op een analoge, hetzij op een digitale drager;

§3

Verbindt zich ertoe de intellectuele eigendom en de integriteit van het Werk te respecteren;

§4

Verbindt zich ertoe om alle wettelijke verplichtingen verbonden aan de publicatie van het
Werk na te komen;

§5

Bezorgt de Auteur na publicatie een digitale overdruk in de vorm van een pdf. Deze digitale
overdruk is uitsluitend voor eigen gebruik bestemd en mag bijgevolg niet voor commerciële
doeleinden worden ingezet. Evenmin mag de publicatie van het Werk, te rekenen vanaf de
eerste dag van de publicatie, gedurende vijf jaar niet vrij en ongecontroleerd circuleren
teneinde de terugverdienopties van de Uitgever te vrijwaren. De Uitgever geniet dus
gedurende vijf jaar de exclusiviteit op de publicatie van het Werk.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen
§1

Indien de Auteur overlijdt vooraleer deze vijf jaar om zijn, worden de rechten en
verplichtingen overgedragen op de erfgenamen van de Auteur of andere rechthebbenden.

§2

Geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie en de toepassing van deze overeenkomst
zullen behandeld worden door het bevoegde rechtscollege te Antwerpen.

Aan alle auteurs wordt gevraagd vóór publicatie een overeenkomst in deze zin te ondertekenen.

