ISBN 978-90-489

Uitgeverscontract
tussen
Naam: ............................................................................................................
Adres:.............................................................................................................
(onderstaand: auteur)
en
Shaker Media, St. Maartenslaan 26, 6221 AX Maastricht
(onderstaand: uitgeverij)

§ 1 - Onderwerp van het contract
Het onderwerp van dit contract is het door de auteur geschreven - te schrijven - werk met de
Titel:...............................................................................................................
Ondertitel:............ .........................................................................................
(200 pagina’s, 0 kleurenpagina’s, DIN B5, Softcover, Verkooprijs: EUR 25,-)
§ 2 - Rechtsbevoegdheden
De auteur/ uitgever draagt zonder enige beperkingen voor de duur van het wettelijke
auteursrecht het uitsluitende recht op uitgave en reproductie (kopijrecht) van het in § 1
beschreven werk over op de uitgeverij inclusief eventuele afbeeldingen voor alle uitgaven en
oplagen zonder beperkingen met betrekking tot de aantallen en wel voor alle talen. Hij betuigt
hiermee dat door het gebruik van het werk rechten noch aansprakelijkheid van derden noch de
wet geschonden worden en dat hij de rechten van het werk helemaal noch gedeeltelijk elders
beschikbaar heeft gesteld. In het bijzonder draagt de auteur/ uitgever de volgende, exclusieve,
tijdelijke, inhoudelijk onbegrensde gebruikersrechten over:
a) Het boekrecht; het recht tot vermenigvuldiging en verspreiding van het werk of van het
bewerken van het werk in alle boekvormen voor alle oplages en uitgaves voor alle
verkoopmogelijkheden, in het bijzonder de assortimentsboekhandel, nevenmarkten, andere
detailhandels, boekverkoopplaatsen en verwante instellingen.
b) Het databankrecht; het recht om het werk of bewerkingen van het werk in een voor een
machine leesbare vorm te gieten, ongeacht welk programma en taal, en te bewaren,
ongeacht welk verzamelmedium, te bewerken en in het bijzonder te voorzien van
toegankelijke Software zoals het bewaren op gewenste datadragers, deze datadragers met
data in de gewenste vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden, uit te lenen zoals het

datateleoverdragen (downloaden) naar de computer van derden zoals het uitdrukken van
papiercopieën aan de eindgebruiker toe te staan.
Hiervan uitgezonderd is het recht op publicatie van de auteur, de uitgever of het instituut
waaraan het werk geschreven is. Laatstgenoemden hebben uitdrukkelijk het recht
afzonderlijke delen van het werk in vaktijdschriften e.d. te publiceren, evenals een
electronische versie op een eigen Homepage en/ of de Homepage van de bibliotheek van de
universiteit waaraan het werk geschreven is, te plaatsen. In al deze gevallen dient er een
verwijzing naar de uitgeverspublicatie te worden opgenomen. Het kopijrecht van de uitgeverij
gaat in bij de voltooiing van het werk.
§ 3 - Aanlevering van het manuscript
De auteur is verplicht om hooguit twee maanden na het afsluiten van het contract het
complete en drukklare manuscript als PDF-bestand aan te leveren.
§ 4 - Plichten van de uitgeverij
De uitgeverij is verplicht het werk te verveelvoudigen en te verspreiden en er in opdracht van
de auteur op passende wijze reclame voor te maken. De verkoopprijs wordt in overleg met de
auteur vastgesteld. De verkoopprijs van de door de auteur zelf af te nemen exemplaren komt
overeen met de productiekosten.
§ 5 - Honorarium
De auteur draagt bij aan de publicatiekosten door de eerste 5 verkochte en betaalde boeken
niet als honorarium uitgekeerd te krijgen.
De auteur ontvangt voor ieder volgend verkocht en betaald exemplaar een honorarium ter
hoogte van
9,96 EUR. Dit geldt voor verkopen direct aan de klant.
Bij verkopen via andere, door de auteur goedgekeurde verkoopkanalen bedraagt het
honorarium:
7,93 EUR voor verkopen via de reguliere boekhandel en de Internetboekhandel
5,06 EUR voor verkopen via de grootboekhandel (indien van toepassing)
Het honorarium voor online-verkopen voor de als download beschikbaar gestelde versie
bedragen:
80% (tachtig procent) van de nettoverkoopprijs – exclusief het gebruik van de digitale
kopieerbescherming van de uitgeverij
50% (vijftig procent) van de nettoverkoopprijs - inclusief het gebruik van de digitale
kopieerbescherming van de uitgeverij
waarbij de netto verkoopprijs zich baseert op de catalogusprijzen na aftrek van de BTW
(Belasting Toegevoegde Waarde) die bij de verkoopprijs is inbegrepen en de tarieven van het
online betalingsverkeer Paypal.
De door de klant teruggestuurde exemplaren (met recht van retour) verminderen de opbrengst
in de loop van het kwartaal. De daaruit voortkomende betalingen zullen door de uitgeverij
verrekend worden met de volgende uitbetaling van het honorarium. Mochten er zich geen

nieuwe verkopen voordoen, dan is de auteur verplicht om het bedrag dat door de uitgeverij in
rekening wordt gebracht, te betalen.
De uitgeverij informeert de auteur regelmatig over de verkopen en het honorarium via zijn
persoonlijke Online-account. De betaling van het honorarium geschiedt per kwartaal, en wel
op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december (in een jaar) of binnen 14 dagen na afloop
van het kwartaal.
Het honorarium wordt overgemaakt op:
rekeningnummer:
IBAN:
naam van de bank:
Swiftcode:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________________
§ 6 - Duur van het contract

Dit contract gaat in na ondertekening en heeft een onbepaalde tijdsduur. Het contract kan door
beide partijen opgezegd worden met een opzegtermijn van 4 weken per einde van de maand.
De uitgeverij behoudt zich het recht voor om het contract zonder opzegtermijn te ontbinden
indien het manuscript inbreuk maakt op de rechten van derden, indien wettelijke bepalingen
niet in acht genomen worden, indien het manuscript extreme politieke en/of religieuze
uitlatingen bevat of indien de zeden en gewoonten niet gerespecteerd worden.
§ 7 - Aansprakelijkheid
Mochten de onder § 2 van dit contract vermelde bepalingen omtrent het auteursrecht door de
auteur niet of onvolledig in acht genomen worden waardoor bij publicatie de rechten van
derden geschonden worden, dan kan uitsluitend de auteur hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. De auteur vrijwaart de uitgeverij tegen wettelijke aansprakelijkheid door derden en
tegen de hieruit voortkomende proceskosten.
Voor de inhoud van de publicatie is uitsluitend de auteur verantwoordelijk. De uitgeverij kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een publicatie waarvan de inhoud in
strijd is met de wet.
§ 8 - Slotbepalingen
Voor zover dit contract geen regelingen bevat, gelden de algemene wettelijke bepalingen van
het Nederlands recht. De nietigheid of ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van dit
contract heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zijn in dat
geval verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die in economisch en
juridisch opzicht zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling staat.
Plaats van handeling is uitsluitend de vestigingsplaats van de uitgeverij.
_____________________
Plaats/datum

_________________________
Plaats/datum

____________________
Handtekening - auteur

_________________________
Handtekening - uitgeverij

