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Voor bijdragen aan online- en printuitgaven 

Definities  

 Bijdrage: de door de auteur ingeleverde tekst, inclusief eventueel door de auteur bij zijn 

bijdrage geleverde foto’s, tekeningen of andere illustraties, tenzij het auteursrecht op de 

illustraties  uitdrukkelijk door de auteur is voorbehouden bij de levering. 

 Auteur: degene die de bijdrage, al dan niet op verzoek van de uitgever, ter publicatie aan de 

uitgever heeft aangeboden. 

 Uitgever: Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). 

 Uitgave: editie van een al dan niet elektronisch vakblad of daarmee vergelijkbare publicatie; 

hiermee wordt gelijkgesteld een website die of elektronisch platform dat al dan niet 

gerelateerd is aan een vakblad. 

Materiaal  

De uitgever verplicht zich de nodige zorg te betrachten ten aanzien van het hem door de auteur ter 

beschikking gestelde materiaal. De auteur verplicht zich een duplicaat van het origineel aan te 

houden en indien nodig op verzoek van de uitgever toe te zenden.  

Auteursrechten  

Met het opsturen van een artikel naar de redactie verleent de auteur een niet-exclusieve licentie aan 

de uitgever om de bijdrage te publiceren in gedrukte of elektronische uitgaven, al dan niet in 

combinatie met werken van derden.  

De auteur verleent de uitgever toestemming om een uitgave van de bijdrage geheel of gedeeltelijk te 

verveelvoudigen of openbaar te maken, waaronder reproductie en terbeschikkingstelling aan 

derden, voor compilatiewerken zoals readers en knipselkranten.  Aan de auteur wordt toestemming 

gevraagd voor publicatie in een uitgave die niet van LVSC is. Echter indien vanwege een deadline 

geen contact wordt verkregen kan de uitgever de bijdrage plaatsen en de auteur hier achteraf over 

inlichten. 

De auteur staat er jegens de uitgever voor in dat hij het volledige auteursrecht op de bijdrage bezit 

en dat hij met zijn bijdrage geen rechten van derden schendt. De auteur vrijwaart de uitgever tegen 

alle vorderingen van derden wegens de uitgave van de bijdrage. In geval van illustraties omvat deze 

garantie en vrijwaring tevens eventueel afgebeelde door de Auteurswet beschermde werken of 
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personen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen bij of voor de inlevering van de 

desbetreffende illustratie(s). 

De uitgever is gerechtigd om delen van de bijdrage in redelijkheid aan te wenden voor doeleinden 

van promotie voor de uitgave. Voor naamsvermelding gelden de regels en/of gebruiken van de 

desbetreffende uitgave.  

Indien de auteur zijn bijdrage geheel of gedeeltelijk opnieuw wenst te publiceren, is dit toegestaan 

zolang de belangen van de uitgever daardoor niet worden geschaad.  

 

Honorering 

Auteurs ontvangen geen honorarium, wel een exemplaar van het betreffende nummer met de 

gepubliceerde bijdrage. Bij externe publicatie wordt een exemplaar van deze publicatie toegestuurd 

aan de auteur. 

De rechtsverhouding 

De uitgever is bevoegd haar rechten met betrekking tot de bijdrage aan een derde over te dragen, 

mits deze derde de door de uitgever aangegane verplichtingen jegens de auteur nakomt. 

Afwijkingen van deze publicatievoorwaarden zijn slechts geldig indien vooraf schriftelijk 

overeengekomen en zijn slechts van toepassing op de desbetreffende bijdrage. 

Eventuele algemene voorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van toepassing worden verklaard.  

 


