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Auteursvoorwaarden 

Bijdragen van auteurs aan De Psycholoog worden geaccepteerd onder de hiernavolgende 

voorwaarden. 

Artikel 1   Partijen 

1.1 De volgende partijen zijn aan deze auteursvoorwaarden gebonden: (i) de vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid het Nederlands Instituut van Psychologen (het “NIP”) en (ii) 

de auteur van de bijdrage. Onder de auteur wordt verstaan de natuurlijke persoon die bij het 

aanleveren van de bijdrage als auteur daarvan wordt aangemerkt. Deze auteursvoorwaarden 

gelden volledig voor iedere auteur van een bijdrage.  

Artikel 2   Auteursrechten en licentie 

2.1 De auteursrechten op de bijdrage rusten bij de auteur en diens licentiegevers.  

2.2 De auteur verleent aan het NIP een licentie om de bijdrage te plaatsen in het tijdschrift De 

Psycholoog en om deze online en offline via communicatiekanalen van het NIP te (doen) 

exploiteren en in databanken te (doen) opnemen en alles te doen wat daaraan dienstbaar kan 

zijn. Deze licentie geldt voor onbeperkte duur en is niet opzegbaar.  

2.3 Eventuele inkomsten uit exploitatie van de bijdrage komen uitsluitend toe aan het NIP en 

worden aangewend ter uitvoering van de taken van het NIP. Gelet op het niet-commerciële 

karakter van het NIP stellen partijen vast dat de billijke vergoeding voor het verlenen van 

exploitatiebevoegdheid nihil bedraagt.   



 

 

2/2 

2.4 De auteur machtigt het NIP om de uit het auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te 

oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de hierbij aan het NIP verleende 

rechten en daartoe in eigen naam en op eigen kosten in en buiten rechte op te treden. Het 

NIP informeert de auteur over te treffen maatregelen. De auteur informeert het NIP over 

geconstateerde inbreuken.  

Artikel 3   Vrijwaring 

3.1 De auteur verklaart en staat ervoor in dat hij of zij het recht en de bevoegdheid heeft om de 

in deze auteursvoorwaarden genoemde rechten te verlenen en daarmee geen inbreuk maakt 

op rechten van derden. De auteur vrijwaart het NIP tegen alle aanspraken van derden ter zake 

en zal het NIP alle kosten en schade vergoeden die van dergelijke aanspraken het gevolg zijn. 

Artikel 4   Richtlijnen en plaatsing 

4.1 De auteur conformeert zich aan de richtlijnen voor auteurs die zijn te vinden op 

www.tijdschriftdepsycholoog.nl.  

4.2 Het NIP heeft het recht en is vrij om bijdragen te bewerken of in te korten met het oog op de 

plaatsing daarvan. Het NIP is te allen tijde bevoegd om een bijdrage te weigeren of (toch) niet 

te plaatsen.  

Artikel 5   Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

5.1 Op deze auteursvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen 

worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
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