
Licentievoorwaarden 

Voor de CCLI Lied Licentie (stand 27-07-2020) 

 

1. Definities 

ACTIEVE CONTACTPERSOON / 
HOOFDAANSPREEKPARTNER / 
VERTEGENWOORDIGER  
VAN DE GEMEENTE 

Een persoon die door de KERK of de gemeente is aangewezen/gemachtigd voor de 
regelingen in 5.10 (verzamelen, doorgeven en categoriseren van de GEBRUIKTE 
LIEDEREN in de RAPPORTAGETOOL. 

CCLI De handelsnaam van CCLI (Christian Copyright Licensing International) 
Lizenzagentur GmbH, die de programma’s en LICENTIES beheert. 

GROOTTE VAN DE GEMEENTE Het gemiddeld aantal regelmatige bezoekers van de hoofdkerkdienst of, indien de 
KERK meerdere hoofddiensten houdt, het gemiddelde totale aantal bezoekers. 
Voor de EVENEMENTEN LICENTIE betekent de grootte van de gemeente het 
maximaal verwachte aantal bezoekers van een KERKELIJK EVENEMENT, die tijdens 
de duur van het EVENEMENT is gepland. 

JAARLIJKSE LICENTIE VERGOEDING De door de KERK te betalen vergoeding bij/voor aanvang van deze 
licentieovereenkomst en bij elke verlenging ter hoogte van de dan geldende 
prijslijst, gebaseerd op de GROOTTE VAN DE GEMEENTE. 

CATALOGUS Iedere verzameling van MUZIEKWERKEN, die de RECHTHEBBENDE als eigenaar of 
beheerder van de RECHTEN aan deze onder één naam heeft samengevat. 

KERK / ORGANISATIE Een groep christelijke gelovigen die samenkomen op een vaste locatie voor 
kerkdiensten of kerkdienst gerelateerde evenementen.  

KERKELIJKE EVENEMENTEN Elke vorm van kerkdiensten, bijeenkomsten of soortgelijke activiteiten, die een 
KERK in het kader van de normale activiteiten op de kerkdienstlocatie houdt. 

LIJST VAN DE RECHTHEBBENDEN Een lijst van de aan deze LICENTIE deelnemende RECHTHEBBENDEN, wier 
volledige liedcollectie en catalogi zijn opgenomen voor gebruik met deze licentie. 

LICENTIE De licentieovereenkomst, die bestaat uit het licentiecertificaat en deze 
licentievoorwaarden. 

LICENTIEVERGOEDING Het bedrag dat de KERK voorafgaand aan of gedurende de looptijd van de 
LICENTIE aan CCLI dient te betalen. De vergoedingen zijn gebaseerd op het dan 
geldende tarief voor de passende categoriegrootte. 

LICENTIEDUUR/ LOOPTIJD De periode van één jaar, te rekenen vanaf de in het licentiecertificaat vermelde 
aanvangsdatum. 

Liedrapportage / REPORTING Procedure voor het melden van de GEBRUIKSWIJZE met betrekking tot 
MUZIEKWERKEN, die overeenkomstig artikel 5 regelmatig door een KERK moet 
worden uitgevoerd door een daartoe aangewezen en verantwoordelijke persoon. 

MUZIEKWERKEN Liederen verzameld in gezangboeken, liedbundels, of anderszins bestemd voor 
gebruik (zoals gedefinieerd in 2.3) in KERKELIJKE EVENEMENTEN, die zijn 
opgenomen in een CATALOGUS van de LIJST VAN RECHTHEBBENDEN. 

GEBRUIKSWIJZE Verveelvoudigen (bijv. kopiëren, projecteren, mailen binnen de KERK) en het 
gebruik van reproducties van MUZIEKWERKEN door KERKEN voor het uitoefenen 
van de onder artikel 2 verleende RECHTEN. 

PROGRAMMA Het kerk licentie programma, dat CCLI in staat stelt niet-exclusieve licenties te 
verlenen voor de onder artikel 5 van deze licentieovereenkomst vallende 
RECHTEN, en andere goede en waardevolle diensten te leveren. 

RECHTEN De rechten die aan de KERK op niet-exclusieve basis zijn verleend op grond van 
artikel 2. 

RECHTHEBBENDEN Personen die alleen of gezamenlijk de RECHTEN op de MUZIEKWERKEN bezitten 
en/of deze beheren. 

Europees HOOFDKANTOOR van CCLI Carl-Benz-Straße 5, 68723 Schwetzingen, Duitsland of een ander door CCLI 
meegedeeld adres 

GEBIED VAN OVEREENKOMST Het grondgebied van het land waarvoor de desbetreffende licentie is afgegeven. 

 

 

 

 



2. Algemene opmerkingen 

2.1 Het gebruik van het enkelvoud impliceert het 

gebruik van de meervoud en omgekeerd. 

2.2 Overal waar hij staat, mag ook zij gelezen worden. 

2.3 De verwijzing naar een persoon/personen omvat 

vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen en 

ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

2.4 De verwijzing naar een paragraaf of een inleidende 

clausule verwijst naar de nummers van deze 

licentieovereenkomst, tenzij anders vermeld in de 

context. 

2.5 De opschriften zijn enkel voor het gemak bedoeld 

en maken geen deel uit van deze overeenkomst met 

het oog op de interpretatie ervan.  

 

3. Verlening van rechten 

CCLI verleent aan de kerk, tegen volledige betaling van 

de JAARLIJKSE LICENTIEVERGOEDING aan de 

MUZIEKWERKEN voor de duur van de LOOPTIJD, de 

volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare of sub-

licentieerbare RECHTEN, voor zover deze rechten niet 

het gebruik omvatten dat in de afzonderlijke landen 

aan beperkingen onderhevig is: 

3.1 Grafische verveelvoudiging van MUZIEKWERKEN in 

aankondigingen, liturgieën, programmaboekjes en 

liedbladen. 

3.2 Grafische verveelvoudiging van MUZIEKWERKEN in 

gebonden of losse, door de KERK samengestelde, 

bundels; 

3.3 Grafische verveelvoudiging van MUZIEKWERKEN 

op projectieschermen en dia’s voor openbare 

weergave en/of opslag of ander gebruik in 

elektronische opslag- en zoeksystemen, doch 

uitsluitend ten behoeve van de visuele projectie van 

MUZIEKWERKEN; 

3.4 Het verveelvoudigen van reproducties met 

volgende beperking: 

3.4.1 Het aantal overeenkomstig de paragrafen 2.1 - 

2.3 gemaakte kopieën mag niet groter zijn dan de 

GROOTTE VAN DE GEMEENTE. 

3.5 De KERK heeft het recht de RECHTEN uitsluitend te 

gebruiken voor het verspreiden en reproduceren van 

de grafische reproducties van de MUZIKALE WERKEN 

tijdens KERKELIJKE ACTIVITEITEN. 

3.6 De KERK is gerechtigd om de kopieën van de 

MUZIEKWERKEN die rechtmatig zijn gemaakt 

gedurende de LOOPTIJD van de LICENTIE, uitsluitend 

gedurende de LOOPTIJD te gebruiken en deze kopieën 

te blijven gebruiken nadat de looptijd van deze 

LICENTIE is verlengd. 

 

4. Voorbehouden rechten 

Met name de volgende rechten vallen niet onder het 

PROGRAMMA en zijn voorbehouden aan de 

RECHTHEBBENDEN: 

4.1 Het maken van fotokopieën of duplicaten van 

koormuziek (octavo boekdelen), cantates, musicals, 

handbelmuziek, keyboardmuziek, solozang of 

instrumentale werken. 

4.2 Verspreiding van reproducties gemaakt in de 

uitoefening van de RECHTEN voor gebruik buiten 

KERKELIJKE EVENEMENTEN. 

4.3. Uitlening of verkoop van overeenkomstig de 

artikelen 3.1 t/m 3.3 vervaardigde reproducties tegen 

directe of indirecte beloning of vergoeding in de vorm 

van een rechtstreekse betaling, gift, schenking, 

vrijwillig aanbod en iets dergelijks. 

4.4 Aanpassingen of taalkundige vertalingen van de 

MUZIEKWERKEN. 

4.5 Alle rechten die de RECHTHEBBENDEN in licentie 

hebben gegeven aan collectieve rechtenbeheer 

organisaties en die niet in individuele gevallen zijn 

teruggevorderd. 

4.6 Alle andere rechten die niet uitdrukkelijk aan de 

KERK zijn verleend, zijn voorbehouden aan de 

RECHTHEBBENDEN. 

 

5. Plichten van CCLI 

5.1 CCL stelt de KERK een LIJST VAN RECHTHEBBENDEN 

ter beschikking. 

5.2 CCLI zal de KERK op de hoogte brengen van 

toevoegingen of verwijderingen van de LIJST VAN 

RECHTHEBBENDEN gedurende de LOOPTIJD van de 

LICENTIE. 

5.3 CCLI stelt de KERK voor de LIEDRAPPORTAGE een 

online rapportageprogramma (REPORTING) ter 

beschikking. 

 



6. Plichten van de kerk 

6.1 De KERK garandeert dat de grondtekst, melodie of 

het essentiële karakter van een MUZIEKWERK niet zal 

worden gewijzigd. 

6.2 De KERK garandeert dat elke gereproduceerde 

versie van een MUZIEKWERK volledige en accurate 

informatie over de titel, auteur en copyright-

vermeldingen bevat, hoofdzakelijk in de volgende 

vorm:  

Ned. Titel / Oorspronkelijke titel 

Auteur / Componist / Vertaler Ned. Tekst 

© Jaar oorspronkelijke uitgever / sub uitgever 

CCLI Licentienummer  

6.2.1 De KERK zal deze informatie verkrijgen van hetzij 

CCLI of van de auteursrechthebbende. 

6.3 De KERK zal CCLI op verzoek binnen 14 dagen een 

kopie verstrekken van in overeenstemming met deze 

licentieovereenkomst gereproduceerde MUZIEK-

WERKEN. 

6.4 De KERK zal regelmatig online het gebruik van 

MUZIEKWERKEN rapporteren via REPORTING. 

6.5 De KERK wijst een KERKVERTEGENWOORDIGER aan 

en stelt CCLI schriftelijk in kennis van de benoeming. 

6.6 De KERK zal zich gedragen in overeenstemming met 

de Overeenkomst. 

 

7. Licentieverlenging 

7.1 De LICENTIE kan telkens met één jaar worden 

verlengd door schriftelijke verklaring en betaling van 

de licentievergoeding. De inwerkingtreding van de 

verlenging is afhankelijk van de volledige betaling van 

de JAARLIJKSE LICENTIEVERGOEDING aan de CCLI. 

7.2 CCLI heeft het recht om de JAARLIJKSE 

LICENTIEVERGOEDING voor de verlenging van deze 

licentieovereenkomst te verhogen door middel van 

een schriftelijke verklaring aan de KERK. 

7.3 De betaling voor de verlenging van de JAARLIJKSE 

LICENTIEVERGOEDING is verschuldigd en te voldoen 

voordat de LICENTIE verloopt. 

7.4 Wordt de JAARLIJKSE LICENTIEVERGOEDING niet 

betaald, dan zullen er geen RECHTEN worden verleend 

en in geval van twijfel zal dit resulteren in de 

automatische teruggave van alle RECHTEN aan CCLI bij 

het verstrijken van de dan lopende LICENTIE.  

8. Beëindigen 

8.1 De kerk heeft het recht om deze Licentie te allen 

tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke 

kennisgeving aan CCLI met een opzegtermijn van dertig 

(30) dagen, en de kerk heeft recht op een terugbetaling 

van de Licentievergoeding als volgt: 

8.1.1 Indien de opzegging door CCLI wordt ontvangen 

binnen de eerste veertien (14) dagen van de 

Licentielooptijd, wordt de volledige Licentievergoeding 

door CCLI terugbetaald. 

8.1.2 Veertien (14) dagen na aankoop vindt geen 

restitutie meer plaats. 

8.2 CCLI is gerechtigd deze Licentieovereenkomst te 

beëindigen indien de KERK één van de voorwaarden 

van deze Licentieovereenkomst schendt of nalaat de 

JAARLIJKSE LICENTIEVERGOEDING te betalen. 

8.3 CCLI heeft het recht om deze Licentieovereenkomst 

te allen tijde te beëindigen door de KERK dertig (30) 

dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen met 

betrekking tot specifieke RECHTHEBBENDEN en hun 

catalogi indien de onderliggende toekenning van 

rechten aan CCLI wordt beëindigd. De beëindiging 

geschiedt door informele verstrekking van de 

bijgewerkte LIJST VAN RECHTHEBBENDEN. 

8.4 CCLI is gerechtigd deze Licentieovereenkomst te 

beëindigen indien CCLI haar activiteiten staakt als 

gevolg van een prohibitieve rechterlijke uitspraak of 

door bestuursdaad. In dit geval zijn vorderingen tot 

schadevergoeding van de KERK tegen CCLI of derden 

uitgesloten. 

 

9 Diversen 

9.1 Elke overdracht van deze Licentieovereenkomst 

door de KERK vereist de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van CCLI. 

9.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van 

toepassing op alle contracten die vanaf de 

actualiseringsdatum worden aangegaan of verlengd. 

9.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze 

overeenkomst vereisen de tekst vorm. Er zijn geen 

nevenovereenkomsten. 

9.4 Op deze overeenkomst en de interpretatie daarvan 

is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van 

toepassing; de bevoegde rechterlijke instantie voor 

geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is 

München. 


