Licentie tot publicatie
Gedragstherapie

De auteur verleent aan de Stichting Tijdschrift voor Gedragstherapie, hierna te noemen de
Stichting, onbeperkte en exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de bijdrage die door de
auteur is aangeleverd voor publicatie in Gedragstherapie, hierna te noemen het artikel, te
exploiteren, openbaar te maken en te verveelvoudigen in enigerlei vorm, welke licentie
nadrukkelijk ook toeziet op exploitatievormen die op moment van het aanbieden van het
artikel nog niet bestaan.
De stichting aanvaardt hierbij deze exclusieve licentie en neemt bij acceptatie van het artikel
door de door de stichting aangestelde redactie de exploitatie van het auteursrecht op het
artikel over van de auteur waardoor de stichting “de auteursrechthebbende” is/wordt van het
artikel.
De stichting heeft ingaande 1 januari 2014 een integrale uitgeefovereenkomst afgesloten met
Boom Uitgevers Amsterdam bv, hierna te noemen Boom, waarbij Boom voor de duur van die
overeenkomst verantwoordelijk is voor de exploitatie van Gedragstherapie.
Onder deze licentie wordt in ieder geval mede begrepen het exclusieve recht voor de stichting
om:
- het artikel, inclusief Engelstalig abstract, geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm uit te
(doen) geven, exploiteren, aanbieden, verveelvoudigen, distribueren, leveren of te
verkopen in de Nederlandse taal.
- Deze rechten gelden wereldwijd en in welke digitale of analoge vorm dan ook
waaronder ondermeer begrepen wordt in druk , op cd-rom, blue-ray, usb, harddisk,
workflow ondersteunende applicatie en/of op elke nu nog niet bekende drager van
beeld en/of geluid en/of data, en tevens de bevoegdheid om het artikel al dan niet
vanuit een databank te exploiteren in digitale, elektronische of optische vorm, al dan
niet op vaste informatiedragers dan wel door middel van online
beschikbaarheidstelling waaronder onder meer wordt begrepen als e-book, via
printing-on-demand, op internet, al dan niet in een cloud, intranet of enig ander
(mobiel) netwerk en/of in elke nu nog niet bekende of niet gebruikte vorm;
- Het artikel of een gedeelte daarvan op te nemen in een compilatiewerk of databank en
te exploiteren;
De auteur behoudt het auteursrecht op zijn artikel. De stichting c.q. Boom zullen desgevraagd
zo veel mogelijk meewerken aan eigen gebruik van het artikel door de auteur of aan nietcommercieel gebruik door een derde met instemming van de auteurs van het artikel indien
daarmee en voor zover de normale exploitatie van Gedragstherapie naar het oordeel van de
stichting en Boom niet wordt geschaad.

In ieder geval blijven aan de auteur de volgende rechten voorbehouden:
- het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is of een instelling waaraan de
auteur verder verbonden is toestemming te verlenen het artikel onmiddellijk na
publicatie in Gedragstherapie op haar eigen gesloten netwerk op te nemen.
- het recht om de instelling waar de auteur werkzaam is toestemming te verlenen de
definitieve pdf van het artikel 12 (twaalf) maanden na publicatie in een voor het
publiek toegankelijke bewaarplaats van deze instelling (repository) of in een andere
wetenschappelijke bewaarplaats (repository) op te nemen of het op de persoonlijke
website van de auteur te plaatsen. Een en ander op voorwaarde dat de toegang tot deze
bewaarplaats niet op commerciële basis wordt verstrekt, dat het artikel niet in papieren
vorm wordt verspreid en dat de auteur een hyperlink van het artikel plaatst naar de
website van Gedragstherapie. Voor elke vorm van (her) gebruik zoals hierboven
vermeld, in welke taal dan ook, verbindt de auteur zich altijd de volledige
bronvermelding te plaatsen (ten minste de naam van de auteur(s), titel van het artikel,
titel en nummer van de uitgave van Gedragstherapie en de naam van de uitgever;
- het recht om na publicatie in Gedragstherapie het artikel geheel of gedeeltelijk,
kosteloos over te nemen in een compilatie van eigen werken in drukvorm, zoals een
niet-voor- commerciële doeleinden bedoelde verzameling van eigen artikelen en/of
voordrachten, mits daardoor de normale exploitatie van Gedragstherapie niet wordt
geschaad;
- het recht om na publicatie uit het artikel te citeren en/of voort te bouwen op de inhoud
van het artikel, mits daardoor geen verveelvoudiging van het artikel ontstaat;
- het recht om (een gedeelte van) het artikel te verveelvoudigen, mits deze
verveelvoudiging beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen
oefening, studie of gebruik;
- het recht om - onverminderd de verplichtingen ingevolge het reprorecht en de
readerregeling- een klein gedeelte van het artikel op te nemen in een bundel ter
ondersteuning of begeleiding van door de auteur gegeven presentaties en voordrachten
(inclusief college en les geven);
- het recht om voor promotionele doeleinden maximaal 10% van het aantal woorden
van het artikel op internet te publiceren mits in overleg met de Stichting c.q. Boom de
vormgeving en het tijdstip van publicatie wordt bepaald;
- aan de auteurs toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten of
vergelijkbare rechten met betrekking tot (bescherming van) methodes, processen of
voortbrengselen beschreven in het artikel.
De auteur verklaart hierbij en staat er jegens de stichting en Boom voor in volledig gerechtigd
en bevoegd te zijn de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het
artikel te verlenen, dat hij/zij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden
aan derden heeft verleend of afstand van auteursrechten heeft gedaan en dat derden op het
artikel, inclusief het aangeleverde illustratiemateriaal, geen rechten in de zin van de
Auteurswet kunnen doen gelden.
De auteur vrijwaart de stichting en Boom tegen alle vorderingen van derden betreffende de
inhoud en vorm van zijn artikel voor Gedragstherapie. De auteur zal zijn auteursrecht ten
aanzien van de het artikel noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de
voorgaande schriftelijke toestemming van de stichting.

