
AKTE VAN RECHTENOVERDRACHT
Spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO VIDI project 
'Integration of information in spoken communication' (dossier nr: 276-75-002)

Ondergetekende

naam: ________________________________________

adres: ________________________________________

________________________________________

verklaart een gesproken bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van een 
spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO-VIDI project 'Integration of  
information in spoken communication' (dossiernummer: 276-75-002), en draagt 
hierbij over aan de Nederlandse Taalunie zijn eventuele auteurs- en naburige rechten 
met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Deze overdracht is bedoeld in de meest ruime 
zin; zij omvat in elk geval, doch niet uitsluitend, het recht zijn/haar bijdrage in een 
geluids-, beeld-, of informatiedrager vast te leggen, digitaal of anderszins te bewerken, 
te coderen, te annoteren, uit te schrijven, in een databank op te slaan, alsmede door 
middel van een databank of anderszins, ter beschikking te stellen van het publiek. 
Deze overdracht omvat uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, het recht om zijn/haar 
bijdrage ter beschikking te stellen van het publiek, openbaar te maken en te 
verspreiden over voor het publiek toegankelijke computernetwerken, daarbij 
inbegrepen, doch niet uitsluitend, het internet.

Ondergetekende doet voorts, voor zover mogelijk, jegens de Taalunie afstand van zijn 
persoonlijkheidsrechten met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Tevens verklaart 
ondergetekende ermee bekend te zijn dat zijn persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden zullen worden geregistreerd en opgenomen in een 
databank; ondergetekende verleent hiervoor toestemming. Tenslotte verklaart 
ondergetekende er mee in te stemmen dat de inhoud van zijn/ haar bijdrage zal 
worden vastgelegd, uitgeschreven en door middel van een databank openbaar worden 
gemaakt.

________________________ ________________________
[plaats] [datum]

________________________
[handtekening]



AKTE VAN RECHTENOVERDRACHT
Spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO VIDI project 
'Integration of information in spoken communication' (dossier nr: 276-75-002)

Ondergetekende

naam: ________________________________________

adres: ________________________________________

________________________________________

verklaart een geschreven bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van een 
spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO-VIDI project 'Integration of  
information in spoken communication' (dossiernummer: 276-75-002), en draagt 
hierbij over aan de Nederlandse Taalunie zijn eventuele auteurs- en naburige rechten 
met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Deze overdracht is bedoeld in de meest ruime 
zin; zij omvat in elk geval, doch niet uitsluitend, het recht zijn/haar bijdrage in een 
geluids-, beeld-, of informatiedrager vast te leggen, digitaal of anderszins te bewerken, 
te coderen, te annoteren, uit te schrijven, in een databank op te slaan, alsmede door 
middel van een databank of anderszins, ter beschikking te stellen van het publiek. 
Deze overdracht omvat uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, het recht om zijn/haar 
bijdrage ter beschikking te stellen van het publiek, openbaar te maken en te 
verspreiden over voor het publiek toegankelijke computernetwerken, daarbij 
inbegrepen, doch niet uitsluitend, het internet.

Ondergetekende doet voorts, voor zover mogelijk, jegens de Taalunie afstand van zijn 
persoonlijkheidsrechten met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Tevens verklaart 
ondergetekende ermee bekend te zijn dat zijn persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden zullen worden geregistreerd en opgenomen in een 
databank; ondergetekende verleent hiervoor toestemming. Tenslotte verklaart 
ondergetekende er mee in te stemmen dat de inhoud van zijn/ haar bijdrage zal 
worden vastgelegd, uitgeschreven en door middel van een databank openbaar worden 
gemaakt.

________________________ ________________________
[plaats] [datum]

________________________
[handtekening]



AKTE VAN RECHTENOVERDRACHT
Spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO VIDI project 
'Integration of information in spoken communication' (dossier nr: 276-75-002)

Ondergetekende

naam: ________________________________________

adres: ________________________________________

________________________________________

verklaart een bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van een spraak-, 
beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO-VIDI project 'Integration of  
information in spoken communication' (dossiernummer: 276-75-002), en draagt 
hierbij over aan de Nederlandse Taalunie zijn eventuele auteurs- en naburige rechten 
met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Deze overdracht is bedoeld in de meest ruime 
zin; zij omvat in elk geval, doch niet uitsluitend, het recht zijn/haar bijdrage in een 
geluids-, beeld-, of informatiedrager vast te leggen, digitaal of anderszins te bewerken, 
te coderen, te annoteren, uit te schrijven, in een databank op te slaan, alsmede door 
middel van een databank of anderszins, ter beschikking te stellen van het publiek. 
Deze overdracht omvat uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, het recht om zijn/haar 
bijdrage ter beschikking te stellen van het publiek, openbaar te maken en te 
verspreiden door middel van voor het publiek toegankelijke computernetwerken, 
daarbij inbegrepen, doch niet uitsluitend, het internet.

Ondergetekende doet voorts, voor zover mogelijk, jegens de Taalunie afstand van zijn 
persoonlijkheidsrechten met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Tevens verklaart 
ondergetekende ermee bekend te zijn dat zijn persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden zullen worden geregistreerd en opgenomen in een 
databank; ondergetekende verleent hiervoor toestemming. Tenslotte verklaart 
ondergetekende er mee in te stemmen dat de inhoud van zijn/ haar bijdrage zal 
worden vastgelegd, uitgeschreven en door middel van een databank openbaar worden 
gemaakt.

________________________ ________________________
[plaats] [datum]

________________________
[handtekening]



AKTE VAN RECHTENOVERDRACHT
Spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het NWO VIDI project 
'Integration of information in spoken communication' (dossier nr: 276-75-002)

Ondergetekende

naam: ________________________________________

adres: ________________________________________

________________________________________

verklaart medewerking te hebben verleend aan beeld- en geluidsopnamen als bijdrage 
aan de totstandkoming van een spraak-, beeld-, en taalbestand in het kader van het 
NWO-VIDI project 'Integration of information in spoken communication' 
(dossiernummer: 276-75-002), en draagt hierbij over aan de Nederlandse Taalunie zijn 
eventuele auteurs- en naburige rechten met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Deze 
overdracht is bedoeld in de meest ruime zin; zij omvat in elk geval, doch niet 
uitsluitend, het recht zijn/haar bijdrage in een geluids-, beeld-, of informatiedrager 
vast te leggen, digitaal of anderszins te bewerken, te coderen, te annoteren, uit te 
schrijven, in een databank op te slaan, alsmede door middel van een databank of 
anderszins, ter beschikking te stellen van het publiek. Deze overdracht omvat 
uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, het recht om zijn/haar bijdrage ter beschikking te 
stellen van het publiek, openbaar te maken en te verspreiden door middel van voor het 
publiek toegankelijke computernetwerken, daarbij inbegrepen, doch niet uitsluitend, 
het internet.

Ondergetekende doet voorts, voor zover mogelijk, jegens de Taalunie afstand van zijn 
persoonlijkheidsrechten met betrekking tot zijn/haar bijdrage. Tevens verklaart 
ondergetekende ermee bekend te zijn dat zijn persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden zullen worden geregistreerd en opgenomen in een 
databank; ondergetekende verleent hiervoor toestemming. Tenslotte verklaart 
ondergetekende er mee in te stemmen dat de inhoud van zijn/ haar bijdrage zal 
worden vastgelegd, uitgeschreven en door middel van een databank openbaar worden 
gemaakt.

________________________ ________________________
[plaats] [datum]

________________________
[handtekening]


