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OVEREENKOMST / AKTE VAN OVERDRACHT 
 
 
ONDERGETEKENDEN 
 
De heer/mevrouw: 
 
 [initialen en familienaam en geslacht patiënt] OF 
 
 [initialen en naam ouder minderjarige patiënt], ouder van  [initialen en familienaam en geslacht 
minderjarige patiënt] OF 
 
 [initialen en naam nabestaande overleden patiënt], nabestaande van [initialen en familienaam en 
geslacht overleden patiënt], 
 
 wonende te [straatnaam, postcode en plaats], Nederland, met indien beschikbaar, het e-mail adres: 
…………………………………,  hierna te noemen “de Geportretteerde”; 

 
en 

 
De heer/mevrouw [naam arts/specialist], praktiserend in Ziekenhuis:  <naam>  te [adres, plaats], 
Nederland, hierna te noemen “de Arts” en uit hoofde van deze functie bevoegd deze overeenkomst te 
ondertekenen namens het Ziekenhuis, 
 
en 
 
Ariez Publishing, onderdeel van Ariez B.V., gevestigd te Zaandam, Nederland, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Mw. Drs. E. van Zanten, directeur, hierna te noemen “de Uitgever”; 
 
OVERWEGENDE 
 

(A) De Geportretteerde lijdt aan [ziektebeeld] en wordt daarvoor behandeld door de Arts. 
 
(B) De Uitgever wenst in [naam tijdschrift / website] een artikel te publiceren met de titel [naam 

artikel] (“het Artikel”) waarvan de Arts eerste auteur cq. mede-auteur is. 
 

(C) Bij het Artikel wenst Uitgever beeldmateriaal te plaatsen van Geportretteerde.  
 
 
VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 
 
1. Toestemming Geportretteerde 

 
1.1 Geportretteerde verleent hierdoor toestemming aan de Arts voor het maken van beeldmateriaal, 

waaronder – doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt - foto’s en video’s, waarop hij/zij al dan niet 
herkenbaar in beeld te zien zal zijn (“de Opname[n]”). 

 
1.2 Geportretteerde verleent hierdoor toestemming aan de Uitgever om de Opname[n] te plaatsen bij 

het Artikel, hetgeen door Uitgever in het onder (B) genoemde medium zal worden gepubliceerd.  
 
Indien sprake is van reeds door derde partijen of door Geportretteerde zelf gemaakte Opname[n] 
waarop Geportretteerde al dan niet herkenbaar in beeld te zien is, waaronder, maar niet beperkt  
tot, foto’s en video’s, verleent Geportretteerde door ondertekening van deze overeenkomst  
toestemming aan de Uitgever om de Opname[n] te plaatsen bij het Artikel, dat in het onder (B)  
genoemde medium zal worden gepubliceerd. Geportretteerde vrijwaart de Uitgever voor eventuele 
aanspraken van derden aangaande het gebruik van de in dit artikel genoemde Opname[n]. 

 
1.3 Tevens verleent Geportretteerde toestemming voor plaatsing van de Opname[n] in alle volgende 

publicaties en versies (inclusief vertalingen en bewerkingen) van het Artikel in alle media, nu 
bekend of later te ontwikkelen, alsmede plaatsing in alle ter zake doende publicaties van de 
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Uitgever, in alle media, nu bekend of later te ontwikkelen, voor zover deze volgende publicaties en 
versies van het artikel en ter zake doende publicaties van de Uitgever herkenbaar gerelateerd zijn 
aan het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie. 

 
1.4 Geportretteerde is zich er uitdrukkelijk van bewust dat de Opnamen, of een bepaald gedeelte 

daarvan, kunnen worden vertoond op een website van de Uitgever, of een site die daaraan gelinkt 
is. Opnamen die op een dergelijke website geplaatst worden, zijn wereldwijd openbaar 
toegankelijk of, indien achter een login geplaatst, door derden (bv hackers) toegankelijk te maken. 
Geportretteerde is zich er uitdrukkelijk van bewust dat Uitgever – ondanks haar inspanningen 
daartoe - niet kan voorkomen dat dergelijke beeldmaterialen door bezoekers kunnen worden 
gedownload en aldus buiten controle van de Uitgever raken, waarvoor Uitgever niet door 
Geportretteerde aansprakelijk gesteld kan worden, noch voor de eventueel daaruit voortvloeiende 
schade.  

 
1.5 Alvorens over te gaan tot publicatie stuurt de Uitgever ter goedkeuring een digitale versie van het 

Artikel aan de corresponderend auteur van het Artikel.  
 

 
2. Overdracht auteursrechten  
 

2.1 Partijen stellen hierdoor vast dat de auteursrechten (en daaraan verbonden rechten) op de 
Opname[n] na een eerste publicatie, toekomen aan de Uitgever. Geportretteerde en de Arts 
dragen - uitsluitend voor zover nodig - over en leveren aan de Uitgever het volledige, 
onbezwaarde auteursrecht op de Opnamen, hetgeen de Uitgever hierdoor aanvaardt. Deze 
Overdracht omvat het recht tot plaatsing van de Opname[n] in alle volgende publicaties en versies 
(inclusief vertalingen en bewerkingen) van het Artikel in alle media, nu bekend of later te 
ontwikkelen, alsmede plaatsing in alle ter zake doende publicaties van de Uitgever, in alle media, 
nu bekend of later te ontwikkelen, voor zover deze volgende publicaties en versies van het artikel 
en ter zake doende publicaties van de Uitgever herkenbaar gerelateerd zijn aan het Nederlands 
Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie. Geportretteerde en de Arts verklaren 
dat zij zich bewust zijn dat publicaties zoals genoemd in dit artikel wereldwijd toegankelijk kunnen 
zijn.  

2.2 Geportretteerde en de Arts verplichten zich – voor zover dit noodzakelijk zou blijken te zijn – op 
eerste verzoek van de Uitgever, alle benodigde medewerking te verlenen teneinde de overdracht 
van het auteursrecht (nader) te effectueren, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, het 
op verzoek van de Uitgever aan derden bevestigen van deze overdracht.  

3. Overig 

3.1 Partijen doen afstand van het recht deze overeenkomst te ontbinden. Indien één of meer van de 
bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet geldig worden of zijn, zullen de overige 
bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke 
nietig of niet geldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij de 
strekking van deze overeenkomst in zijn geheel zoveel mogelijk behouden zal blijven. 

3.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten 
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, in verband met deze overeenkomst, 
voorafgaande of nadere overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde 
burgerlijke rechter te ’s-Gravenhage. 

Aldus ondertekend in drievoud op de hierna te noemen plaatsen en data: 
 
 
 
 
___________________________  te [plaats], op [datum] 
[naam Geportretteerde] 
 
 



 3 

 
 
_____________________________  te [plaats], op [datum] 
[naam Arts] 
 
 
 
_____________________________  te [plaats], op [datum] 
Ariez Publishing, 
Onderdeel van Ariez B.V., 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Mw. Drs E. van Zanten, directeur 
 

 


