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CONCEPT 

 

 

OVEREENKOMST 

 

tot het produceren en uitzenden van een tv-programma van … 

 

 

 

 

 

 

 

 

tussen 

 

 

De Stichting Pelgrimage Slachtoffers (en nabestaanden) 

Geweldsmisdrijven 

(Stichting PSG) 

 

          

 

 

 

 

 
De ondergetekenden: 
 
De Stichting PSG, waarvan de zetel is gevestigd te Hoorn, te dezen vertegenwoordigd door de Voorzitter de heer  
B. van Drunen 
  
en 
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… gevestigd te … en ingeschreven in het handelsregister onder nummer………………….. te deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door: …. 
hierna te noemen: Mediaconcern 
 
en gezamenlijk te noemen: Partijen 
 
OVERWEGEN: 
1. Dat de Stichting PSG meewerkt aan een tv-programma van Mediaconcern … 
2. Dat beide partijen kennis hebben genomen van hun bijzondere positie en daarmee gepaard gaande verplichtingen 
en deze respecteren. 
3. Dat beide partijen omtrent het maken van de mediaproductie alsmede het uitzenden of publiceren van de 
uiteindelijke productie, zoals onder overweging 1 vermeld, afspraken wensen te maken.   
 
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 Onderwerp 
 
1.1 De Stichting PSG is bereid mee te werken aan het verzoek tot het maken van een tv-aflevering van Mediaconcern. 
Mediaconcern besteedt in de aflevering aandacht aan …. Zie bijlage 1 (format draaiboek) 
 
1.2 Mediaconcern schetst in de mediaproductie een realistisch beeld van de Pelgrimage naar Lourdes voor slachtoffers 
en nabestaanden van geweldsmisdrijven. 
 
Artikel 2  Voorwaarden 
 
2.1 De Stichting PSG verleent toestemming aan Mediaconcern om opnames te maken gedurende de pelgrimage van  
(datum>. De opnames zijn uitsluitend en alleen ten behoeve van de uitzending van de mediaproductie over het 
gestelde in overweging 1. De opnames worden exclusief gebruikt door Mediaconcern. Basis voor de mediaproductie is 
het format waarvan een exemplaar als bijlage bij deze overeenkomst is opgenomen. Deze bijlage maakt integraal 
onderdeel uit van deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst gaan in rangorde vóór die van de bijlage.  
 
2.2 Mediaconcern verklaart en staat er tijdens de uitvoering van deze overeenkomst voor in, dat de door haar 
ingeschakelde personen en/of derden, welke ten behoeve van de mediaproductie in contact komen met deelnemers 
aan de Pelgrimage zich onthouden van het verrichten van activiteiten c.q. handelingen, dan wel het doen van 
mededelingen en/of het maken van beloften aan deze deelnemers, welke niet in direct verband kunnen worden 
gebracht met de mediaproductie zoals bedoeld in artikel 1.  
 
2.3 Elke deelnemer aan de Pelgrimage van wie ten behoeve van beoogde productie opnamen worden gemaakt, dient 
hiertoe vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend. Personen die geen toestemming geven worden niet of 
onherkenbaar in beeld gebracht. In het geval van minderjarige personen, dient deze toestemming te worden verleend 
door een ouder of voogd. Mediaconcern is verantwoordelijk voor de schriftelijke toestemming.  
 
 
2.4 Mediaconcern stelt van alle gemaakte producties een kopie ter beschikking aan het bestuur van de Stichting PSG.  
 
 
Artikel 3  Hoor en wederhoor 
 
De Stichting PSG wordt in de gelegenheid gesteld vooraf de mediaproductie te zien teneinde feitelijke onjuistheden te 
corrigeren. De Stichting PSG verbiedt de (gedeeltelijke) uitzending of publicatie indien: 
- afspraken met betrekking tot privacy, herkenbaarheid en of herleidbaarheid zijn geschonden; 
- dit nodig is om de in de mediaproductie voorkomende deelnemers aan de Pelgrimage tegen zichzelf te beschermen. 
 
 
 
Artikel 4  Herhaling  
 
Het Mediaconcern informeert de Stichting PSG vooraf bij eventuele herhaling van de mediaproductie. 
 
Artikel 5 Geheimhouding 
 
Partijen maken deze overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering van deze overeenkomst 
kennis krijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op generlei wijze 
bekend, behalve voor zover dat voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of enig wettelijk voorschrift 
hen tot bekendmaking verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na het einde van deze overeenkomst gelden.  
  
Artikel 6  Garantie 
 
Mediaconcern stelt de door haar in te schakelen personen op de hoogte van de inhoud van deze overeenkomst. 
Mediaconcern garandeert dat de leden van haar productieteam voldoen aan de overeengekomen condities en 
specificaties zoals vastgelegd in deze overeenkomst. 
 
Artikel 7  Aansprakelijkheid 
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7.1 De Stichting PSG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade welke ontstaat 
aan personen die onderdeel uitmaken van het productieteam van Mediaconcern en aan eventueel door haar 
meegebrachte opnameapparatuur en attributen. 
 
7.2 Indien Mediaconcern haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is Mediaconcern tegenover de 
Stichting PSG aansprakelijk voor alle te lijden schade door De Stichting PSG. Mediaconcern vrijwaart de Stichting PSG 
voor aanspraken van derden met betrekking tot schade in relatie tot dit niet nakomen. 
  
Artikel 8  Geschillen en toepasselijk recht 
 
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
8.2 Algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst niet van toepassing. 
 
8.3 Elk geschil in verband met deze overeenkomst, wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement Alkmaar, tenzij Partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen. 
 
Artikel 9  Diversen  
 
9.1 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge, 
dan wel schriftelijke afspraken omtrent de mediaproductie zoals bedoeld in deze overeenkomst voor zover deze in 
strijd zijn met de inhoud van deze overeenkomst.  
 
9.2 Kennisgevingen die Partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar doen, vinden zo veel mogelijk schriftelijk 
plaats of worden alsnog zo snel mogelijk schriftelijk bevestigd.  
 
9.3 Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld bij een door de Stichting PSG en Mediaconcern 
ondertekend geschrift. 
 
9.4 Mediaconcern is niet gerechtigd om de rechten uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van De 
Stichting PSG aan (een) derde(n) over te dragen. 
 
 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend,  
 
1. 
Plaats: …………………. Datum:……………………..  
 
De Voorzitter van de Stichting PSG 
 
Naam: B. van Drunen 
…………………………………………  
  
 
2. 
Plaats: ……………….. Datum:………………………… 
 
Mediaconcern namens deze, 
 
Naam: …. 
 
 
…………………………………………  



Paraaf PSG:  Paraaf Mediaconcern: 

 

Bijlage 2:      Format  
 
 

……………… 
 

Praktische informatie: 

……………….. 

 

  

 
Belangrijke huisregels uitgelicht 
 
- Betalingen: het Mediaconcern doet geen betalingen aan deelnemers aan de Pelgrimage. 
-Mediaconcern overhandigt ruim voor de opnamedag een lijst van namen van leden van het productieteam, alsmede 
van de mee te brengen opnameapparatuur en attributen, aan de Voorzitter van de Stichting PSG.  
-Mediaconcern vervangt een lid van het productieteam onverwijld indien de Stichting PSG dat verlangt op grond dat 
naar het (uitsluitend) oordeel van de Stichting PSG een goede uitvoering van deze overeenkomst of de goede gang van 
zaken, waaronder orde en veiligheid, in de inrichting dat noodzakelijk maakt. 
 
 


