Voorwaarden voor de auteur
Algemeen
Hieronder vind je de voorwaarden waaronder het CvBp bereid is een artikel of boek,
voortaan genoemd ‘het werk’, uit te geven. Dit zijn algemene voorwaarden als raamwerk
voor de auteur. Dit alles wordt meer formeel vastgelegd in het contract tussen auteur en
CvBp.

Artikel 1. Algemene bepalingen
a). Het werk is origineel en de auteur heeft het zelf geschreven en gecomponeerd zonder
letterlijk (delen) van anderen te hebben overgeschreven.
b). Daar waar bronvermelding noodzakelijk is, zal de auteur daar aan voldoen.
c). Het CvBp bepaalt of een boek voor uitgave in aanmerking komt. Dit advies is bindend en
daar is geen beroep op mogelijk. Het CvBp onderbouwt haar afwijzing schriftelijk.
d). Het CvBp kan ook een advies geven ter verbetering van het werk. Daarna wordt het werk
opnieuw aangeboden met de opmerkingen van het CvBp daarin verwerkt. Een advies ter
verbetering geeft geen enkele garantie of recht op uitgave van het werk.
Artikel 2. Inhoud en taal
a). Het werk heeft betrekking op de belevingspsychologie in de ruimste zin van het woord.
b). Het werk voegt toe aan de kennis, ervaring en kunde van de reeds aanwezige kennis van
belevingspsychologie, haar toepassing en ervaring.
c). Het werk wordt in het Nederlands geschreven.
Artikel 3. Eigendomsrecht en distributierecht
a). Het boek blijft eigendom van de auteur maar geeft het CvBp het alleenrecht het te
distribueren, op voorraad te houden en als uitgeverij het te promoten op een wijze die haar
goeddunkt.
b). De auteur is, na ondertekening van het contract, niet meer gerechtigd het werk terug te
trekken, bij een andere uitgeverij uit te geven of anderszins het werk aan het CvBp te
onttrekken.
c). De auteur voldoet aan en is akkoord met de standaarden die bij het CvBp worden
gehanteerd zoals de afmetingen, uitgave onder de reeksnaam ‘Komma’ en het gehanteerde
prijsbeleid.
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Artikel 4. Kosten en baten.
a). De kosten voor de uitgave worden voor 80% gedragen door het CvBp, 20% zijn voor
rekening van de auteur.
b). Onder kosten verstaan we alle kosten die nodig zijn om tot een uitgave te komen zoals
redactiewerk, lay-out en opmaak, drukwerk, distributie en zo meer.
c). De auteur krijgt een vergoeding over elk verkocht boek, afhankelijk van kostprijs,
distributieopzet en zo meer.

Artikel 5 Ontbinding.
a). Het contract wordt per onmiddellijk ontbonden als aantoonbaar wordt gemaakt dat de
auteur in zijn werk plagiaat heeft gepleegd en daarmee het auteursrecht van anderen heeft
geschonden. De tot dat moment gemaakte kosten zijn door het CvBp verhaalbaar op de
auteur.
b). Indien beide partijen aangeven tot ontbinding over te willen gaan.
c). Door overlijden van de auteur.
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