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PUBLICATIEVOORWAARDEN  

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven van Wolters Kluwer. 

1. Definities 
 

Auteur: de maker van de Bijdrage die de Bijdrage aan Wolters Kluwer ter publicatie heeft aangeboden. 

Bijdrage: de door de Auteur ingeleverde bijdrage voor publicatie door Wolters Kluwer, inclusief eventuele foto’s, 

tekeningen of andere illustraties. 

Wolters Kluwer: Wolters Kluwer Nederland B.V. en haar groepsmaatschappijen. 

Publicatie: iedere uitgave van de Bijdrage door Wolters Kluwer, ongeacht in welk medium en/of op welke drager. 

2. De Bijdrage 
 

a. De Auteur zal de met Wolters Kluwer overeengekomen richtlijnen, aanwijzingen en tijdslijnen volgen. 

b. De Bijdrage wordt door Wolters Kluwer geaccepteerd als deze naar het oordeel van de redactie van de Publicatie 

voldoet aan de gestelde of gebruikelijke kwaliteit en voorwaarden.  

3. De licentie 
 

a. De Auteur verleent door het inleveren van zijn Bijdrage aan Wolters Kluwer een algehele en voortdurende exclusieve 

licentie op de exploitatie van het auteursrecht op de Bijdrage. Deze licentie omvat alle bevoegdheden die tot het 

auteursrecht behoren voor alle landen van de wereld. De Auteur machtigt Wolters Kluwer om jegens derden alle uit 

het auteursrecht voortvloeiende rechten uit te oefenen ter bescherming en handhaving van die rechten, zowel in als 

buiten rechte.  

b. De Auteur verklaart dat het Werk een eigen oorspronkelijk werk is en dat hij de volledige beschikking heeft over het 

auteursrecht zodat met deze licentie geen rechten van derden worden geschonden. De Auteur vrijwaart Wolters 

Kluwer tegen alle aanspraken en schade indien de verklaring in dit artikel niet juist blijkt te zijn.  

c. Indien de Auteur zelf of middels derden zijn Bijdrage (deels) wenst te publiceren, zal hij daarvoor toestemming 

vragen aan Wolters Kluwer. Wolters Kluwer zal hieraan meewerken zolang zijn exploitatiebelangen daarmee niet 

worden geschaad. Indien de Auteur de Bijdrage wil (laten) opnemen in een databank van eigen wetenschappelijke 

publicaties van een universiteit of andere instelling, is de Repositoryregeling van Wolters Kluwer van toepassing. De 

Auteur kan deze regeling raadplegen op www.wolterskluwer.nl. 

4. Honorarium en betaling. 
 

a. Als vergoeding voor de licentie en alles wat de Auteur onder deze overeenkomst verricht ontvangt de Auteur van 

Wolters Kluwer het overeengekomen honorarium. De Auteur machtigt Wolters Kluwer om namens hem aanspraken uit 

hoofde van reprorecht, readerrecht en soortgelijke vergoedingen uit te oefenen. Daarvan zal 50% aan de auteur 

worden uitgekeerd. Bedragen kleiner dan 10 euro worden niet uitgekeerd. 

5. Diversen 
 

a. Bij papieren Publicatie ontvangt de Auteur een presentexemplaar. 

b. De Auteur zal, indien Wolters Kluwer dat verzoekt, de door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie en/of de 

belastingdienst te verstrekken verklaring inzake zelfstandigheid of een daarmee vergelijkbare verklaring tenminste 

jaarlijks invullen dan wel aanvragen en overleggen, ter vaststelling of Wolters Kluwer gehouden is premies voor de 

sociale verzekeringen en/of loonbelasting in te houden op het overeengekomen honorarium. Wolters Kluwer is 

gerechtigd om betaling van het honorarium op te schorten zolang die verklaring(en) niet of niet naar behoren door de 

Auteur is (zijn) ingevuld dan wel overlegd. 

c. Op alle afspraken tussen de Auteur en Wolters Kluwer is Nederlands recht van toepassing. 

 

http://www.wolterskluwer.nl/

