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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REPROPRESS 

Artikel 1. Reproductierechten 

1.1. Enkel het naleven van de reproductievoorwaarden en de voorafgaandelijke betaling van de factuur voor 
de reproductierechten staan de gebruiker toe over te gaan tot de reproductie van persinhouden. 

1.2. Deze toestemming omvat op geen enkele wijze de overdracht van rechten op de persinhouden. 

1.3. De door Repropress verleende toestemming geldt enkel voor het type reproductie zoals gespecificeerd 
in de gebruikersovereenkomst en bijgevolg enkel voor de reproducties waarvoor de verschuldigde 
vergoedingsrechten werden betaald. Elke andere reproductie is onderworpen aan de voorafgaande 
toestemming van Repropress en aan de betaling van de daarvoor verschuldigde vergoedingsrechten. 

1.4. Elke reproductie moet de bron vermelden (titel van het tijdschrift/de website en verschijningsdatum) en 
de toestemming van de uitgever voor de reproductie: “Deze persinhoud wordt gereproduceerd met 
toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Voor elk hergebruik is de specifieke voorafgaande 
toestemming van Repropress nodig: info@repropress.be”. Wanneer de persinhoud per e-mail wordt 
verstuurd, moet steeds duidelijk vermeld worden dat: 
- de persinhoud per e-mail ontvangen niet langer dan 7 dagen door de bestemmeling bewaard mag worden; 
- de bestemmeling elk hergebruik van via deze weg ontvangen persinhouden moet melden aan Repropress 
op het adres info@repropress.be. 

1.5. De persinhoud mag in geen geval noch inhoudelijk noch in vorm gewijzigd worden. 

1.6. Het bewaren van de persinhoud op een digitale drager is beperkt toegelaten tot 3 maanden, behalve als 
de persinhouden gebruikt worden op een  intranet/extranet/website en mits het toepasselijke tarief voldaan 
werd. 

Artikel 2. Aansprakelijkheid 

2.1 Repropress kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de reproducties die gebruikers maken van 
persinhoud waarvoor leden-uitgevers van Repropress niet over de rechten beschikken.  
2.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem gemaakte niet toegestane reproducties. 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden 

3.1. De factuur wordt opgesteld in Euro en de BTW (thans van 6%) is van toepassing. In geval van wijziging 
van een bestaande of invoering van een nieuwe aanslagvoet of invoeren van een nieuwe taks tijdens de 
licentieperiode, zal de nieuwe of gewijzigde belasting of taks toegepast worden zonder dat hiervoor 
enige wijziging van de toestemmingsvoorwaarden voor het reproductierecht en/of mededelingsrecht aan 
het publiek voor persinhouden ingeroepen kan worden.   

3.2. De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

3.3. Repropress heeft in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder dat hiervoor een 
ingebrekestelling nodig is, recht op een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een 
minimum van 50 € en contractuele verwijlintresten ten belope van 12% per jaar waarbij elke begonnen 
maand een volledige maand wordt beschouwd en dit onder voorbehoud van het recht voor Repropress het 
werkelijk bedrag van de schade te vorderen. 

Artikel 4. Duurtijd van de overeenkomst 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, treedt de overeenkomst in werking op de vermelde 
startdatum voor een termijn van 1 jaar. De overeenkomst zal stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd tenzij 
één der partijen de overeenkomst opzegt bij aangetekend schrijven tenminste 2 maanden voor de 
velvaldatum van de overeenkomst. 

4.2. Repropress mag de door haar gegeven instemming onmiddellijk intrekken indien de gebruiker één van 
de bepalingen van de overeenkomst miskent of door zijn tussenkomst de schending ervan heeft mogelijk 
gemaakt of bevordert. In die hypothese behoudt Repropress zich het recht voor om ten titel van minimale 
en provisionele schadevergoeding, het saldo van de al ontvangen vergoedingsrechten, zonder afbreuk te 
doen aan het recht om gehele vergoeding te vorderen van de door haar geleden schade. 

Artikel 5. Diverse bepalingen 

5.1. De overeenkomst ontslaat de gebruiker niet van zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
auteurswet, zoals ondermeer het betalen van vergoedingen verschuldigd voor wettelijke licenties. 

5.2. Repropress is gerechtigd de algemene voorwaarden en/of de tarieven op elk moment te wijzigen, door 
publicatie van deze wijzigingen op haar website (www.repropress.be). 

5.3. Indien een van de clausules van deze overeenkomst nietig zou worden bevonden, blijft de 
overeenkomst voor het overige haar geldigheid behouden en de nietige bepaling zal vervangen worden door 
een geldige bepaling die een doel of voorwerp heeft dat er het dichtst bij aansluit. 
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5.4. De contractuele relatie tussen Repropress en de gebruiker wordt uitsluitend geregeld door de 
overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten en op elke persinhoud. 

5.5. Elk probleem met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de 
overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. 

5.6. Enkel het Belgisch recht is op de overeenkomst van toepassing. 

 


