
 

Société de l 'Industrie Musicale ● Muziekindustr ie Maatschappij  

 

SIMIM cv/sc ● Lenneke Marelaan 8 b5 ● B-1932 Zaventem ● Belgium ● +32 (0)2 775.82.10 ● BE 0455.701.446 
 

 
 

Voorwaarden beëindiging of terugtrekking rechten 
Conditions de résiliation ou droits de rétraction 
 

 

Elk lid behoudt het recht om licenties te verlenen voor niet-commercieel gebruik van alle rechten, 

categorieën van rechten of soorten prestaties die hij kiest.  

Een gedeeltelijke terugtrekking van rechten afgestaan voor beheer door SIMIM is slechts mogelijk 

indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

• Een aanvraag tot gedeeltelijke terugtrekking dient te gebeuren bij aangetekend 
schrijven gericht aan de zetel van SIMIM binnen de eerste 6 maanden van een 
kalenderjaar.  

• Deze aanvraag verduidelijkt voor welke rechten het betrokken lid het beheer aan een 
met name genoemde vennootschap voor het beheer van rechten wil toevertrouwen 
en/of welke rechten hij zelf wil gaan beheren en dit voor zover toegelaten bij wet.  

• Het betrokken lid dient een addendum bij de lastgevingsovereenkomst te 
ondertekenen. 

 

Deze terugtrekking van rechten gebeurt zonder afbreuk te doen aan de rechtshandelingen die 

voordien door de vennootschap zijn gesteld.  

 

Chaque membre se réserve le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales 

des droits, des catégories de droits ou des types de prestations de son choix. 

Un retrait partiel des droits cédés en gestion par SIMIM n'est possible que si les conditions suivantes 

sont réunies : 

• Une demande de retrait partiel doit être faite par lettre recommandée adressée au siège 

social de SIMIM dans les 6 premiers mois d'une année civile. 

• Cette demande précise pour quels droits l'adhérent concerné souhaite confier la gestion 

à une société de gestion de droits dénommée et/ou quels droits il souhaite gérer lui-

même, dans la mesure où la loi le permet. 

• Le membre concerné doit signer un avenant à la convention de mandat. 

 

Ce retrait de droits s'opère sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la 

société. 
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