Overeenkomst Humanitas Levensboek
De partijen bij deze overeenkomst zijn:
1. ………………………………………………………………………………………................... (hierna “Hoofdpersoon”)
Woonachtig te …………………………………… aan het adres …………………………………………………………
2. Vereniging Humanitas afdeling Zaanstreek
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ………………………………………………. (hierna “Humanitas”)

3. ………………………………………………………………………………………………………… (hierna “Vrijwilliger”)
Vrijwilliger van Humanitas

Overwegende:
Humanitas heeft het project “Levensboek” ontwikkeld, waarbij zij met behulp van een vrijwilliger mensen
assisteert om hun levensverhaal te schrijven. Het levensverhaal kan in verschillende vormen worden
uitgewerkt, bijv. een boek (het Levensboek), profielposter, collage of gefilmd portret. Hoofdpersoon
heeft Humanitas verzocht hem/haar te assisteren bij het opschrijven van zijn/haar levensverhaal en
vrijwilliger is door Humanitas aangezocht die assistentie te verlenen. Vrijwilliger en Humanitas hebben
daartoe een aparte overeenkomst gesloten. Partijen komen ten aanzien van het Levensboek project voor
de Hoofdpersoon het volgende overeen:

Deel I Rechten en totstandkoming
1
Alle rechten op het verhaal berusten bij de Hoofdpersoon, inclusief het auteursrecht op
de uitwerking van dat verhaal door de Vrijwilliger. Het auteursrecht van de Vrijwilliger dat
ontstaat bij het uitwerken van het verhaal draagt Vrijwilliger hierbij over aan de
Hoofdpersoon. De overdracht vindt plaats onder de voorwaarde dat de Hoofdpersoon de
verplichtingen genoemd in deel 3 van deze overeenkomst nakomt.
2.
Vrijwilliger en Humanitas verklaren digitale bestanden en opnamen gemaakt voor het boek niet
meer te gebruiken na de publicatie en Vrijwilliger en Humanitas zullen slechts gebruik maken
van het verhaal voor het maken, samenstellen en vormgeven van het levensverhaal voor
Hoofdpersoon.
3.
Het levensverhaal zal in zes maanden worden uitgewerkt, tenzij partijen anders overeenkomen.
Gemiddeld zal de Vrijwilliger 8 - 10 interviews afnemen van ieder 60 - 90 minuten en minimaal
4 weken uitwerktijd nodig hebben. Dit kan echter per geval verschillen en is mede afhankelijk van
de medewerking van de Hoofdpersoon. Hoofdpersoon ontvangt één concept exemplaar waarin
wijzigingen kunnen worden aangebracht.
4.
Humanitas en de Vrijwilliger zullen zich inspannen het levensverhaal uit te werken, maar gaan
geen resultaatsverplichting aan. Vrijwilliger en Humanitas hebben het recht om het (verdere)
uitwerken van het verhaal en bepaalde verzoeken van de Hoofdpersoon te weigeren. Vrijwilliger
en Humanitas hebben ook het recht om de assistentie en het uitwerken van het verhaal
tussentijds neer te leggen en deze overeenkomst te ontbinden.

5.

6.

7.

De eindredactie van het levensverhaal en de vormgeving van de uitwerking in bijv. een boek
berusten bij de Hoofdpersoon. Humanitas en de Vrijwilliger zullen wel altijd rekening houden met
de historische context en het verhaal in die context plaatsen.
Indien de Hoofdpersoon bepaald beeldmateriaal, zoals foto’s, aanlevert garandeert hij/zij dat er
toestemming is van de maker van dat materiaal en evt. daarin afgebeelde personen om
het materiaal te gebruiken.
Humanitas en de Vrijwilliger zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van de
in het levensverhaal opgenomen feiten, gebeurtenissen, afbeeldingen en verhalen en zijn niet
aansprakelijk voor mogelijke claims van derden ten aanzien van de inhoud van het levensverhaal
en het daarin verwerkte (beeld)materiaal. De Hoofdpersoon vrijwaart Humanitas en de
Vrijwilliger voor schade en kosten voortvloeiend uit dergelijke aanspraken.

Deel 2 Kosten
8.
De Hoofdpersoon is geen vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden van de Vrijwilliger
en Humanitas, maar betaalt wel zelf de kosten van de reproductie van het uitgewerkte
verhaal (in bijv. een Levensboek) en het materiaal dat daarvoor nodig is. De Vrijwilliger zal de
Hoofdpersoon vooraf inlichten over de kosten gemoeid met de door de Hoofdpersoon
gewenste uitvoerings- en reproductiewijze.
Deel 3 Verantwoording en gebruik
9.
De Hoofdpersoon zal altijd het logo van Humanitas, ter grootte van minimaal 6 x 3 cm, duidelijk
leesbaar voorin op de colofonpagina van het uitgewerkte levensverhaal plaatsen met daarbij
(eveneens duidelijk leesbaar) de volgende tekst:
Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Humanitas Zaanstreek en opgetekend, of bewerkt door
[naam Vrijwilliger]. Niets aan deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder
voorafgaande toestemming van [naam Hoofdpersoon].
Indien het gaat om een ander werk dan boek, tijdschrift of brochure zal het logo duidelijk
leesbaar op een opvallende (andere) plek in het werk worden geplaatst, daar waar mogelijk in
ieder geval met de tekst: Deze uitgave is mogelijk gemaakt door Humanitas Zaanstreek en
opgetekend, of bewerkt door [naam Vrijwilliger].
Deze verplichting van naamsvermelding geldt voor ieder werk en ieder exemplaar van een
werk dat met het levensverhaal wordt vervaardigd.
10.
Het staat de Hoofdpersoon vrij om het door Humanitas en Vrijwilliger geleverde verhaal te
gebruiken op welke wijze dan ook, zolang wordt voldaan aan de naamsvermeldingplicht
genoemd in artikel 9. In geval van commercieel gebruik van het verhaal of van een daaruit
afgeleid werk door of namens de Hoofdpersoon zal de Hoofdpersoon 20 % van de brutoinkomsten verkregen uit de commerciële exploitatie afgedragen aan Humanitas ter dekking van
de kosten en als vergoeding voor de overdracht van het auteursrecht. De Hoofdpersoon zal bij
commerciële exploitatie Humanitas daarvan mededeling doen en Humanitas telkens tijdig
accurate en gedetailleerde informatie verschaffen met betrekking tot alle bruto-inkomsten.
Indien Humanitas om deze gegevens verzoekt zal de Hoofdpersoon de gegevens zo spoedig
mogelijk verstrekken.
11.
De Hoofdpersoon schenkt kosteloos één exemplaar van het boek aan de Vrijwilliger, en één
exemplaar aan Humanitas.

Deel 4 Overig
12.
Humanitas mag het ontvangen exemplaar gebruiken om nieuwe vrijwilligers voor het
Levensboek project op te leiden.
13.
Indien de Hoofdpersoon instemt met het archiveren van het levensverhaal door het Meertens
Instituut te Amsterdam zal de Hoofdpersoon de verklaring aangehecht aan deze overeenkomst
tekenen.
14.
De Hoofdpersoon stemt ermee in fysiek aanwezig te zijn bij de presentatie van het Levensboek,
en dat als daarbij pers aanwezig is, een foto van de presentatie met daarop de Hoofdpersoon in
de pers wordt gepubliceerd.
15.
Naast het recht genoemd in artikel 4 van deze overeenkomst hebben Humanitas en/of de
Vrijwilliger ook het recht om deze overeenkomst te ontbinden indien de Hoofdpersoon zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt. Humanitas en/of de Vrijwilliger zullen de
Hoofdpersoon eerst op de tekortkoming wijzen en een termijn van 14 dagen geven om alsnog
aan de verplichtingen te voldoen. Indien de Hoofdpersoon zijn verplichtingen dan nog steeds niet
nakomt, mogen Humanitas en/of de Vrijwilliger deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden.

Aldus overeengekomen en getekend,

Op …………………………………………………….. te ………………………………………………………………………
Hoofdpersoon:
Vrijwilliger:

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Vertegenwoordiger Humanitas:

………………………………………………………………………………………

