Unsigned artist aftale
Parter:
Bibzoom
Artist/band

Bibzoom er bibliotekernes digitale musiktjeneste. Tjenesten er ”public service” og har ikke
kommercielle interesser. Det er en måde for bibliotekerne at støtte vækstlaget i den danske
musikbranche, og at støtte nogle af de stilarter og lokale artister, som ikke ellers har mulighed for
at blive eksponeret via kommercielle kanaler.
Når du/I uploader jeres musik til Bibzoom som ”Unsigned”, skriver du/I under på, at der ikke findes
et pladeselskab eller anden part, som ejer rettighederne til din/jeres musik.
Hvis du/I på et senere tidspunkt overgiver rettighederne til en anden part, har I selv pligt til at
informere Bibzoom, så vi kan honorere den korrekte aftalepart.
Jeres årlige (kalenderår) afregning skal, af administrationsmæssige grunde, akkumuleret nå op på
minimum kr. 150,00 før der afregnes. Hvis beløbet er mindre end kr. 150,00 ved årsskiftet,
overføres beløbet til næste kalenderår.
Tilgængeliggørelse i Bibzoom Radio (Bibzoom til mobile enheder)
1. Forudsætningen for, at vi kan oprette en dedikeret ”station” med din/jeres musik i
Bibzoom Radio er, at I ikke er signet med et pladeselskab.
2. Med underskrift af denne aftale, giver I Bibzoom ret til at publicere og afspille jeres musik
via Bibzoom Radio uden begrænsninger.
3. Bibzoom honorerer unsigned artister kr. 0,05 pr. stream i Bibzoom Radio.
Tilgængeliggørelse i Bibzoom (Bibzoom til PC og Mac)
1. Jeres til Bibzoom uploadede musik kan også downloades til PC og MAC i form af 7-dages
lån af danske biblioteksbrugere. Efter 7 dage kan musikken genlånes.
2. Bibzoom afregner unsigned artister for afspilninger, der vedrører 7-dages lån af musik på
www.bibzoom.dk eller i Bibzoom desktop app’en til PC og Mac.
3. Bibzoom honorerer unsigned artister kr. 0,15 pr. 7-dages lån.

Gyldighed og opsigelse af aftalen
Herværende aftale er gyldig fra underskriftsdato og indtil aftalen opsiges. Aftalen kan opsiges af
begge parter, idet det skal ske skriftligt og med min. 1 måneds varsel.

Hvis den ene aftalepart ikke overholder aftalen, kan
den anden part opsige aftalen med umiddelbar
effekt.
Ved ophør af aftalen opgøres og afregnes pågældende konto
Jeg/vi ………..artistnavn/band navn har selv rettighederne til musikken, som uploades til Bibzoom
via http://upload.bibzoom.dk. Såfremt jeg/vi på et senere tidspunkt overgiver rettighederne til
tredje part, er jeg forpligtet til at underrette Bibzoom.
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