Jingo Jukebox gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van
©Jingo Jukebox , een uitgave van Jingo BV Santpoort
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ad. 1 Partijen
De aanbiedende partij en eigenaar van de ter beschikking gestelde bestanden van Jingo Jukebox is
Jingo BV Santpoort, hierna te noemen partij A. De partij, hierna te noemen partij B, is de gebruiker
van de door partij A ter beschikking gestelde downloadbestanden, hierna te noemen bestanden, van
Jingo Jukebox.
ad. 2 Aanvaarding van alle voorwaarden
2.1 Partij B gaat akkoord met/aanvaardt alle voorwaarden, als hieronder beschreven onder
punt 3,4 en 5.
2.2. Partij A behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen/aan te vullen in het
geval voortschrijdende ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. Partij B gaat ook akkoord
met deze voornoemde wijzigingen/aanvullingen.
ad. 3 Algemene voorwaarden
3.1 Partij A blijft ten alle tijden eigenaar van alle auteursrechten t.a.v. de bestanden welke in Jingo
Jukebox als downloadbestanden worden aangeboden. Deze rechten worden beschermd door
een door de Conféderation Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs erkende
organisatie, in Nederland vertegenwoordigd door BUMA en STEMRA.
3.2 Het is partij B niet toegestaan de bestanden te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken van te
maken, uit te lenen, te versturen, te verkopen en te verspreiden.
3.3. Het is partij B niet toegestaan om de bestanden te gebruiken voor marketingdoeleinden; als
onderdeel van commercials, film, YouTube-video’s en/of andere soortgelijke (toekomstige)
toepassingen.
3.4 Het is partij B niet toegestaan om de bestanden te exploiteren al dan niet als onderdeel van een
toneelstuk, muziek/musicalproductie of enige andere soortgelijke vorm. Expliciet wordt met
exploiteren bedoeld daar waar met uitvoeringen van deze producties recettes worden
berekend/ontvangen.
3.5 Het is partij B niet toegestaan om de bestanden te uploaden op websites, weblogs, social media
kanalen en enige andere soortgelijk (toekomstige) vormen dan uitsluitend de kanalen van
partij A.

ad 4. Doel van gebruik/toegestaan gebruik
Partij A bedoelt expliciet dat partij B de bestanden als middel, op niet commerciële basis,
gebruikt. Voorbeelden van gebruik zijn zelfgemaakte musicals, toneel of andersoortige
uitvoeringen op scholen, buitenschoolse opvang, muziekscholen, toneelverenigingen en
soortgelijke instellingen.
ad 5. Andersoortig gebruik
In het geval partij B de bestanden op een, van hetgeen in punt 4 beschreven is, afwijkende wijze
wenst te gebruiken dient hiervoor vooraf schriftelijk/telefonisch contact te worden opgenomen met
partij A. Afhankelijk van het soort gebruik zullen condities en tarieven specifiek worden voorgesteld
door partij A aan partij B. In het geval hierover geen overeenkomst wordt gesloten tussen beide
partijen is het partij B niet toegestaan op andersoortige wijze gebruik te maken van de bestanden.
ad 6. Schending
6. 1 Alle werken/bestanden, opgenomen in Jingo Jukebox, zijn auteursrechtelijk beschermd. De
bepalingen onder punt 4 beschrijven het ‘rechtmatige gebruik’ c.q. het legitieme recht
van gebruik. Al het overige, niet legitieme gebruik zoals beschreven onder punt 3 , is een
inbreuk op de aan JINGO BV toekomende rechten.
6.2 Inbreuk op auteursrecht is een misdrijf. Van deze inbreuk zal aangifte worden gedaan bij de
Politie. Op grond van, onder andere, artikel 31,32,33 van de auteurswet kunnen inbreuken
worden bestraft met een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van 6
maanden. Daarnaast zal JINGO BV de uit de inbreuk voortvloeiende schade civielrechtelijk op
de inbreukmaker verhalen.
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Alle rechten, ook de beschreven voorwaarden, inclusief de beschrijvingswijze,
zijn voorbehouden.

