
Algemene voorwaarden 

Brass Editions

Hieronder kunt u de voorwaarden lezen voor het publiceren/distribueren van uw 
werken. Wanneer uw werken worden goedgekeurd, gaat u automatisch akkoord 
met onderstaande voorwaarden.

Als uitgeversplatform zullen wij ons maximaal inzetten om uw werken te 
promoten en verkopen.

Duur van de overeenkomst

Bij het aangaan van deze overeenkomst gaat u akkoord met een minimale  
verkooptermijn van 3 maanden. Na afloop van deze termijn wordt uw 
overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd. Voor het beëindigen van deze 
overeenkomst kunt u de laatste pagina van de voorwaarden raadplegen.

Prijzen en betalingen

1.  U bepaalt zelf de prijzen van uw werken, uw werken dienen daarbij
enkel aan het juiste minimumbedrag te voldoen. (Genoemde 
bedragen zijn exclusief BTW)

€ 10  Solowerken en solo-arrangementen

€ 12 Muziek voor duo/trio

€ 14 Ensembles vanaf 4 personen

2.  Van alle verkochte werken ontvang u 55% van de prijs (na aftrek 
van belastingen). Tenzij we hierover andere afspraken hebben 
gemaakt. 

3.  Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u een 
overzicht met uw verkochte werken. U wordt per jaar betaald. 
Indien gewenst sturen wij graag verkoopoverzichten tussendoor.  

4. U kunt eventueel uitvoeringslicenties verkopen bij Brass Editions. 
Hiervoor ontvangt u 80% van de opbrengst en krijgt u een apart 
toezicht toegestuurd. 
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Uitvoeringsrechten/ uitvoeringslicenties

Als platform voor zelf-publicerende componisten (self-publishing) registreren we 
uw werken niet bij een auteursrechtenorganisatie. U kunt er echter wel voor 
kiezen om de gelden voor uitvoeringen in onze webshop te incasseren aan de 
hand van een zogenaamde uitvoeringslicentie. Deze uitvoeringslicentie is geldig 
voor een onbepaald aantal uitvoeringen binnen 1 jaar. 

Wanneer u uw werken bij ons registreert, kunt u per werk een losstaande licentie
aanbieden tegen het bedrag dat u nodig acht om uw werken uit te voeren. Bij 
het verkopen van een werk met uitvoeringslicentie, is deze uitvoeringslicentie 1 
jaar geldig. Na afloop van dit eerste jaar, kunnen kopers een nieuwe 
uitvoeringslicentie kopen in onze webshop. Deze enkele uitvoeringslicentie is 
wederom geldig voor de duur van 1 jaar. Uitvoeringslicenties worden in een 
aparte categorie aangeboden en worden vermeld op de productpagina van uw 
bladmuziek. 

Geregistreerde werken

Uiteraard is het mogelijk om uw werken zelfstandig te registreren bij een 
auteursrechtenorganisatie en op deze manier uitvoeringsgelden te incasseren. 
Wanneer u uw werken op die manier geregistreerd heeft, is het niet nodig (lees: 
niet toegestaan) om uitvoeringslicenties te verkopen in onze webwinkel.
 

Wilt u zo vriendelijk zijn om duidelijk aan te geven of uw werken door
een auteursrechtenorganisatie worden vertegenwoordigd?

Auteursrecht

Als componist/arrangeur behoudt u de rechten van uw werken te allen tijde. 
Door het toevoegen van uw werken, geeft u Brass Editions het niet-exclusieve 
recht om uw werken in onze webwinkel te verkopen.

Als componist heeft u altijd het auteursrecht op uw werken.
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Het printen van uw werken

Met het toevoegen van uw werken gaat u akkoord met onderstaande, op eerlijk 
gebruik gebaseerde printregeling voor eindgebruikers. 

1. Uw werken kunnen onbeperkt geprint worden. Wij gaan er van uit dat 
kopers uw bladmuziek alleen voor eigen gebruik (of voor gebruik in eigen 
orkest) zullen printen. 

2. Het is kopers van uw werken niet toegestaan om uw werken uit te lenen of
te kopiëren, te reproduceren op digitale wijze of in digitale vorm te 
verkopen aan andere partijen.

Brass Editions zal ter controle, regelmatig zoekmachines controleren om illegale 
kopieën van uw werken op het internet tegen te gaan.

Beëindigen van de overeenkomst

Uw werken dienen een periode van 3 maanden aangeboden te worden in onze 
webshop. U kunt de overeenkomst echter eerder beëindigen met inachtneming 
van onderstaande voorwaarden.

A. Wanneer u uw muziek binnen 3 maanden wilt laten verwijderen, vragen 
wij u eenmalig om een verwijderingsbijdrage van €25,-.

B. Wanneer u besluit uw werken vroegtijdig te laten verwijderen en u heeft 
nog een open tegoed staan, zal deze vergoeding na verwijdering van uw 
werken binnen 14 dagen worden overgemaakt.

C. Na verloop van 3 maanden kan uw bladmuziek gratis verwijderd 
worden. Na het sturen van een verwijderingsverzoek wordt uw muziek 
binnen 2 weken verwijderd. 

Bladmuziek zal kosteloos verwijderd worden, op het moment dat: 

Brass Editions aantoonbaar tekortschiet in haar werkzaamheden, daarbij in acht 
nemend, dat componisten hierover overleg hebben gepleegd zonder daarbij een 
oplossing te hebben gevonden. Daarbij dient een periode van 4 weken te zijn 
verstreken sinds de eerste berichtgeving van tekortkoming.
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