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ALGEMENE SERVICE VOORWAARDEN NLPO (versie 11 juni 2021) 
 
Definities: 
NLPO:   de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, gevestigd aan de Media 
   Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd 
   onder  nummer 63266016; 
 
Omroep:  de lokale publieke media-instelling die gebruik wenst te maken van de diensten 
  van de NLPO op basis van deze Algemene Service Voorwaarden; 
 
1. Deze Algemene Service Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Omroep 

afneemt van de NLPO.  
 

2. Het gebruik van de diensten van de NLPO is voorbehouden aan Omroepen die zijn 
aangesloten bij de NLPO. 
 

3. Het gebruik van de diensten van de NLPO is voorbehouden aan Omroepen die hun 
jaarlijkse deelnemersvergoeding tijdig en volledig hebben betaald aan de NLPO. 
 

4. Die deelnemersvergoeding bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per inwoner van 
het verzorgingsgebied van de Omroep. Zowel het basisbedrag als het bedrag per inwoner 
wordt jaarlijks door de NLPO opnieuw vastgesteld. Het inwonertal van het 
verzorgingsgebied wordt jaarlijks door de NLPO vastgesteld op basis van door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek verstrekte gegevens.  
 

5. Met aansluiting bij de NLPO gaat de Omroep akkoord met de automatische en verplichte 
deelname aan de collectieve regelingen voor de Stichting Reclame Codecommissie, 
NICAM, Raad voor de Journalistiek, Buma/Stemra en Sena. De Omroep garandeert de 
rechten en plichten die samenhangen met deelname aan die organisaties en regelingen te 
eerbiedigen. 
 

6. Deelname aan de collectieve regeling voor Buma/Stemra en Sena verplicht de Omroep de 
bijkomende voorwaarden van die organisaties te accepteren en bijbehorende 
betalingsverplichtingen te voldoen. De Omroep verplicht zich daartoe jaarlijks naar 
waarheid en tijdig een opgave te doen van de informatie die deze organisaties verlangen 
en waarvoor de NLPO een formulier verstuurt.  
 

7. De NLPO factureert de jaarlijkse Buma/Stemra- en Sena-vergoedingen aan de Omroep en 
draagt deze vervolgens af aan Buma/Stemra en Sena. De Omroep vrijwaart de NLPO van 
vorderingen van deze organisaties op grond van een niet tijdige of niet volledige betaling 
van de Omroep van deze vergoedingen. 
 

8. Aansluiting bij de NLPO biedt de Omroep de mogelijkheid om aanvullende diensten af te 
nemen die de NLPO collectief heeft ingekocht voor alle aangesloten omroepen die daarin 
interesse hebben. Voor die aanvullende diensten zullen aanvullende overeenkomsten, 
aanvullende voorwaarden en aanvullende vergoedingen gelden die de Omroep en NLPO  
specifiek overeenkomen.  
 

9. De NLPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet nakomen 
door derden van verplichtingen tot levering van deze aanvullende diensten. 
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10. Voor de levering van de diensten aan de Omroep en (onder meer) de administratieve 
afhandeling daarvan verwerkt zowel de NLPO als de betrokken derden persoonsgegevens 
van medewerkers van de Omroep. Voor zover nodig op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensverwerking (AVG) staat de Omroep ervoor in dat de betrokken 
medewerkers daarvoor toestemming hebben gegeven. 
 

11. Op alle overeenkomsten tussen de Omroep en de NLPO is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomsten en al hetgeen daarmee 
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter.  

 

 


