Algemene voorwaarden HRLM haarlemse stadsglossy
1. Bijdrage
1.1 De freelancer levert in opdracht een
journalistieke bijdrage voor HRLM haarlemse
stadsglossy, zoals in deze overeenkomst is
omschreven. De freelancer kan tevens op
eigen initiatief - vrijblijvend - een bijdrage
aanbieden bij de redactie van HRLM
haarlemse stadsglossy.
1.2 Het onderwerp en de omvang van de
in opdracht vervaardigde bijdrage worden,
voorzover niet in of bij deze overeenkomst
aangegeven, door de hoofdredactie
vastgesteld. Dit geldt ook voor de wijze
van aanleveren van de bijdrage, als voor
eventuele nadere richtlijnen.
1.3 De bijdrage zal door de freelancer op
freelance basis worden vervaardigd, in de
zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep,
maar kan daartoe nimmer door HRLM
haarlemse stadsglossy worden verplicht.
1.4 HRLM haarlemse stadsglossy kan nimmer
verplicht worden de freelancer een bijdrage
te verstrekken.
2. Kwaliteit en geheimhouding
2.1 De freelancer verplicht zich tot het
leveren van goed werk in overeenstemming
met de geldende professionele normen en
in overeenstemming met de opdracht en
de toelichting daarop. Als het werk uit tekst
bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de
voorkeurspelling geschreven zijn.
2.2 De freelancer verplicht zich tot
geheimhouding van die gegevens van de
uitgever of hoofdredactie die hij/zij in het
kader van de opdracht heeft gekregen,
waarvan hij/zij weet of kan aannemen dat
ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding
strekt zich ook uit tot na de beëindiging van
de opdracht.
3. Eigen Verklaring
3.1 De freelancer is bij het uitvoeren van
de afgesproken werkzaamheden geheel
zelfstandig. Het staat de freelancer vrij
om binnen hetgeen is afgesproken het
overeengekomen resultaat te verwezenlijken.
Tussen de partijen bestaat geen
arbeidsovereenkomst.
3.2 De freelancer zal de Eigen Verklaring
Freelance auteurs/redactiemedewerkers,
tenminste jaarlijks invullen ter vaststelling of
opdrachtgever gehouden is premies sociale
verzekeringen en/of loonbelasting in te
houden op het overeengekomen honorarium.
HRLM Media is gerechtigd de betaling van
het honorarium op te schorten zolang de
freelancer, ondanks het verzoek daartoe, de
eigen verklaring niet naar behoren (tijdig)
aan opdrachtgever ter beschikking stelt.
3.3 De freelancer is verplicht om, indien
in het kader van de eigen verklaring zich
wijzigingen voordoen, HRLM daarvan
onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
3.4 Indien HRLM tot enige inhouding verplicht
is, zullen op het aan de freelancer uit te
betalen honorarium de vereiste inhoudingen
worden gedaan.
3.5 Het tussen partijen overeengekomen
honorarium is een bruto bedrag. Mocht de
freelancer niet (meer) als zelfstandige worden
aangemerkt en HRLM op grond van door de
freelancer verstrekte informatie hiervan wel
mocht uitgaan, dan is de uitgever gerechtigd
alle daaruit voor HRLM voortvloeiende schade
te verhalen. Onder deze schade is met
name begrepen de door de belastingdienst,
respectievelijk de bedrijfsvereniging
te verhalen loonbelasting, zowel de
werknemers- als het werkgeversdeel van de
premies werknemers- en volksverzekeringen,
met inbegrip van naheffingen.
4. Opdracht en opdrachtbevesting
4.1 Opdrachten kunnen alleen worden
uitgezet door de hoofdredactie. Alle
opdrachten worden door middel van een
briefing, waarin duidelijk wordt gemaakt aan
welke voorwaarden en eisen de bijdrage moet
voldoen, uiteengezet. Prijsafspraken worden
vooraf kenbaar gemaakt in de briefing.
4.2 Een in opdracht vervaardigde bijdrage zal
door de hoofdredactie van HRLM haarlemse
stadsglossy worden geaccepteerd indien
deze voldoet aan de overeengekomen
voorwaarden en kwaliteitseisen. Bij acceptatie
wordt deze door de hoofdredactie bevestigd
door middel van een Opdrachtbevestiging.
Als de bijdrage door de hoofdredactie wordt
geaccepteerd, is HRLM het overeengekomen
honorarium verschuldigd. De redactie is
gerechtigd een geaccepteerde bijdrage niet te
publiceren. Indien een bijdrage niet voldoet
aan de overeengekomen voorwaarden en
kwaliteitseisen is de hoofdredactie gerechtigd

deze af te keuren en kunnen derhalve niet
worden gehonoreerd.
4.3 Indien de freelancer op eigen initiatief
een bijdrage bij de redactie aanbiedt, zal
de hoofdredactie aan de freelancer kenbaar
maken of zij gebruikt wenst te maken van
de betreffende bijdrage. Daarbij zullen
tevens concrete afspraken worden gemaakt
over de omvang van de bijdrage, alsmede
het te betalen honorarium. Een bijdrage
die op eigen initiatief wordt aangeboden,
zal, indien binnen 30 dagen geen reactie
ontvangen wordt van de hoofdredacteur, niet
worden geaccepteerd. Het retourneren van
de op eigen initiatief aangeboden bijdrage
zal slechts geschieden indien daartoe bij
inzending uitdrukkelijk om is verzocht.
4.4 Wijzigingen in een bijdrage van een
freelancer die van essentiële aard zijn, zullen
in overleg met de betrokken freelancer
plaatsvinden. Uitgezonderd van deze regel
is het reguliere proces van de eindredactie,
dit in overstemming met de aard van het
medium.
4.5 De freelancer wordt geacht de
hoofdredactie van HRLM haarlemse
stadsglossy bij aanbieding in kennis te stellen
van een eventuele afspraak met zijn/haar
informant, die bindend is ten aanzien van de
weergave van de inhoud.
4.6 Bij publicatie bepaalt redactie HRLM
haarlemse stadsglossy de plaats en de
vormgeging van de bijdrage.
4.7 Opdrachten die zonder toestemming
van de hoofdredactie aan de freelancer door
derden zijn gegeven, kunnen niet worden
geaccepteerd. Hoofdredactie is gerechtigd
deze bijdrage te weigeren en kunnen
derhalve ook niet worden gehonoreerd.
5. Publicatierechten
5.1 Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, verleent de freelancer door
middel van inlevering van de voor publicatie
bestemde bijdrage, toestemming om deze
bijdrage te publiceren in HRLM haarlemse
stadsglossy. Hieronder wordt tevens
begrepen de toestemming om de bijdrage
te gebruiken voor de website van HRLM
haarlemse stadsglossy.
6. Elektronisch archief
6.1 Daarnaast verleend de freelancer
toestemming om de gepubliceerde bijdrage
in een elektronisch archief op te nemen en
opgenomen te houden voor eigen gebruik
van de redactie.
6.2 De in artikel 5.1 genoemde toestemming
tot publicatie omvat de eventueel door de
freelancer bij zijn/haar bijdrage geleverde
tekeningen, foto’s of andere illustraties,
tenzij de freelancer bij aanbieding duidelijk
schriftelijk aan de hoofdredactie van HRLM
haarlemse stadsglossy meldt dat slechts
toestemming wordt gegeven voor eenmalig
gebruik.
7. Specifiek Hergebruik voor
Promotiedoeleinden
7.1 De freelancer verleent toestemming
tot publicatie omvat het gebruik van (een
deel van) de bijdrage voor reclame- en/of
promotiedoeleinden, een en ander beperkt
tot de vorm waarin de bijdrage is of wordt
gepubliceerd en voorzover dit gebruik in
verband staat met de verkoopbevordering
van HRLM haarlemse stadsglossy, zoals
het plaatsen van de cover in kranten en/of
tijdschriften.
7.2 De freelancer zal, behoudens in het geval
dat HRLM haarlemse stadsglossy hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven,
noch in het geval hij/zij in opdracht van de
uitgever handelt, noch indien hij/zij op eigen
initiatief een bijdrage aanbiedt, een bijdrage
van gelijke of nagenoeg gelijke inhoud/vorm
gedurende een periode van drie maanden
ingaande vanaf de datum publicatie in HRLM
haarlemse stadsglossy, aan opdrachtgevers
elders aanbieden, of openbaar maken, noch
daarbij op enigerlei wijze behulpzaam zijn.
Indien de freelancer, gedurende een periode
van drie maanden voorafgaande aan deze
aanbieding aan opdrachtgever, de bijdrage
(respectievelijk een bijdrage van gelijke of
nagenoeg gelijke inhoud/vorm) elders reeds
heeft aangeboden, is de freelancer verplicht
hiervan aan de hoofdredactie van HRLM
haarlemse stadsglossy bij aanbieding melding
te maken.
Indien blijkt dat de freelancer in strijd met
bovenstaande handelt/heeft gehandeld,
zal door HRLM geen enkele betaling/
vergoeding aan de freelancer verschuldigd
zijn. Een betaling is wel verschuldigd indien

de hoofdredactie, ondanks de wetenschap
dat de freelancer in strijd met de uit dit
artikel voortvloeiende verplichtingen heeft
gehandeld, desalniettemin na het bekend
worden hiervan tot publicatie van de
betreffende bijdrage overgaat.
8. Generiek Hergebruik
8.1 De freelancer verleent hierbij
toestemming aan HRLM haarlemse
stadsglossy om voor onbepaalde tijd de
gepubliceerde bijdrage geheel of gedeeltelijk
op te (doen) nemen in een verzameling van
bijdragen van meerdere auteurs, hierna te
noemen Hergebruik (het recht op Hergebruik
heeft betrekking op het gebruik van de
bijdrage als onderdeel van een verzameling.
Het zijn vormen van hergebruik door HRLM
haarlemse stadsglossy of door derden waarbij
in het algemeen de in de betreffende uitgave
gepubliceerde informatie centraal staat.
Dit in tegenstelling tot specifiek hergebruik,
waar specifiek het werk van een (of enkele)
journalist(en) centraal staat), zoals:
• het opnemen en uitgeven op elektronische
gegevensdragers (zoals cd-rom),
• publicatie in (andere) elektronische/
interactieve/audio (visuele) vormen (zoals
Internet en kabelkranten),
• opnamen in en openbaarmaking van een
databank anders dan via cd-rom en
aldus toegankelijk te (doen) maken voor
derden (zoals een elektronische
knipseldienst),
• het reprografisch verveelvoudigen van het
geheel of een gedeelte van de bijdrage en het
openbaar maken van deze vereenvoudigingen
(zoals, maar niet uitsluitend, knipselkranten
en knipsel diensten).
8.2 Het hergebruik van de bijdrage kan niet
plaats vinden zonder toestemming van de
hoofdredactie. De hoofdredactie zal geen
toestemming verlenen als het Hergebruik niet
strookt met de kwaliteitsnormen van HRLM
haarlemse stadsglossy of met haar heersende
morele of etnische opvattingen. De freelancer
kan bij de hoofdredactie bezwaar maken
tegen een vorm van Hergebruik welke nadeel
zou kunnen toebrengen aan de eer of de
naam van de freelancer of aan zijn/haar
waarde in deze hoedanigheid een en andere
onverminderd het bepaalde in artikel 8.68.3__
De in artikel 8.1 bedoelde toestemming
worden verleend op basis van een
exclusiviteit voor een periode van vier
maanden na publicatie van de bijdrage in
HRLM haarlemse stadsglossy.
Partijen kunnen in onderling overleg een
ander termijn overeenkomen in geval een
der partijen in redelijkheid en billijkheid
tot het oordeel kan komen dat hij/zij door
handhaving van deze termijn in zijn/haar
belangen wordt geschaad.
8.4 HRLM haarlemse stadsglossy zal
de freelancer desgevraagd op de
hoogte brengen van de gerealiseerde
exploitatievormen van Hergebruik, indien
en voorzover daarbij voor freelancer van
belang zijnde ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden.
8.5 Het auteursrecht blijft voor het overige
aan de freelancer voorbehouden.
8.6 De freelancer heeft het recht om de
redactie HRLM haarlemse stadsglossy te
verzoeken geen gebruik meer te maken
van zijn/haar recht op Hergebruik, al dan
niet beperkt tot bepaalde vormen daarvan,
indien hij/zij aannemelijk kan maken dat de
uitoefening van dat recht nadeel zou kunnen
toebrengen aan de eer of de naam van de
freelancer of aan zijn/haar waarde in deze
hoedanigheid, of dat de uitoefening schadelijk
is voor de eigen exploitatiemogelijkheden van
de freelancer, zodanig dat voortzetting van
de uitoefening van het recht op Hergebruik
door HRLM haarlemse stadsglossy kennelijk
onredelijk is ten opzichte van de freelancer.
Beëindiging van het recht op Hergebruik doet
geen afbreuk aan voordien rechtsgeldige door
HRLM haarlemse stadsglossy op basis van dit
recht aan derden verleende rechten.
8.7 Voor andersoortig hergebruik van de
bijdrage, niet vallend onder het bepaalde
in artikel 8.1 – zoals specifiek hergebruik
(zoals het verzameld werk van een of enkele
freelancers in boekvorm of op cd-rom of de
verkoop van een unieke bijdrage aan een
ander uitgever) - , zal vooraf toestemming
aan freelancer worden gevraagd, waarbij
een aanvullend honorarium zal worden
overeengekomen.

9. Vrijwaring, eigendom materiaal en
naamsvermelding
9.1 De freelancer staat er jegens HRLM
haarlemse stadsglossy voor in dat hij/zij
het volledige auteursrecht op de bijdrage
en eventueel mee geleverd materiaal bezit,
tenzij hij/zij schriftelijk bij aanlevering heeft
aangegeven hier niet (volledig) voor in te
staan.
De freelancer garandeert de redactie met
de bijdrage geen auteursrechten van derden
te schenden en vrijwaart de redactie tegen
aanspraken van derden terzake, voorzover de
redactie de bijdrage in haar juiste/soortgelijke
context gebruikt.
9.2 De naam van de freelancer wordt bij
iedere publicatie vermeld.
9.3 Indien de freelancer geen
naamsvermelding wenst of van een
pseudoniem gebruik wil maken, dient dit
schriftelijk en tijdig aan de hoofdredactie
van HRLM haarlemse stadsglossy bekend te
worden gemaakt: de hoofdredactie zal deze
wens respecteren.
10. Honorarium en betaling
10.1 Elke opdracht wordt door de
hoofdredactie bevestigd door middel van
een Opdrachtbevestiging. Deze dient door
de freelancer voorafgaand aan de factuur,
getekend te worden. (per opdracht een
aparte factuur)
10.2 Betaling van de geaccepteerde bijdrage
vindt plaats 45 dagen na publicatie en
na ontvangst van de door de freelancer
gestuurde factuur met vermelding van
opdracht bonnummer.
11. Beëindiging
11.1 Indien een der partijen in staat van
faillissement wordt verklaard, in surséance
van betaling verkeert of indien zijn/haar
bedrijf in liquidatie treedt, heeft de
andere partij het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang (schriftelijk) te
beëindigen.
11.2 Beëindiging van de overeenkomst
laat de in artikel 5 omschreven aan HRLM
verleende rechten met betrekking tot door de
redactie geaccepteerde bijdrage(n) onverlet,
voorzover het gebruik betrekking heeft op ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst
bestaande media.
12. Overige bepalingen
12.1 Alle verzendingen van materiaal door
de freelancer geschieden voor diens rekening
en risico.
Indien de freelancer het materiaal op
eigen initiatief heeft toegezonden en het
materiaal niet door de redactie uitdrukkelijk
is geaccepteerd, zal retournering door de
redactie enkel en alleen op nadrukkelijk
schriftelijk verzoek van de freelancer
plaatsvinden.
Dit verzoek dient tegelijkertijd met de
aanbieding – onder duidelijke specificatie van
hetgeen is aangeboden - gedaan te worden,
bij gebreke waarvan de redactie geen
enkele aansprakelijkheid voor retournering
(waaronder begrepen juiste en/of volledige
retournering) aanvaardt.
12.2 Ingeval van vermissing of beschadiging
van door de freelancer aan de redactie in
bezit gegeven materiaal is, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, redactie HRLM
haarlemse stadsglossy aan de freelancer de
navolgende vergoeding verschuldigd, met
inachtneming van artikel 12.1 en als deze
vermissing of beschadiging geen gevolg is
van schuld of nalatigheid van de freelancer:
• in geval van vermissing of beschadiging €
20,- voor elke bijdrage, foto duplicaatdia of
negatief, tot een maximum van € 1.000,- per
zending,
• in geval van vermissing en/of beschadiging
van een bijdrage met een bepaalde
zeldzaamheidswaarde, welke vooraf duidelijk
als zodanig is aangemerkt, een bedrag van
€ 200,- tot een maximum van € 2.500,- per
zending.
12.3 In geval van publicatie van een bijdrage
de naam van de freelancer niet of niet juist
is vermeld, zal HRLM haarlemse stadsglossy
aan de freelancer een vergoeding van € 15,verschuldigd zijn.
13. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing, waarbij de rechter te
Haarlem steeds bevoegd zal zijn.

