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GEBRUIKSVOORWAARDEN 
SCRIPTBANK 

 
Scriptbank bemiddelt tussen schrijvers en Opdrachtgevers die op zoek zijn naar nieuw talent. 
Scriptbank biedt schrijvers de mogelijkheid zich aan te melden voor haar Schrijversbestand of 
voor specifieke projecten of events georganiseerd door Opdrachtgevers of door Scriptbank in 
opdracht van deze Opdrachtgevers. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder 
gebruik van de Website, daaronder begrepen aanmeldingen van Gebruikers voor het 
schrijversbestand van Scriptbank en projecten, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.  
 
Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van 
jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Website en je inschrijft voor het 
Schrijversbestand of meedoet met een Project.  
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende 
verstaan: 

 
Scriptbank:  handelsnaam van Stichting De Proeftuin , 

kantoorhoudende te (1052AE) Amsterdam, aan De 
Wittenkade 75 en ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 57249393; 

Content:  alle informatie, gegevens of bestanden die door 
Gebruikers via de Website bij aanmelding voor het 
Schrijversbestand en/of een Project aan Scriptbank 
worden verstrekt, daaronder begrepen – maar niet 
beperkt tot – CV’s, toelichtingen, uitgewerkte scenario-
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opdrachten en ander tekst- en/of beeldmateriaal; 
Dienst: de bemiddeling door Scriptbank tussen Gebruikers en 

Opdrachtgevers, waaronder begrepen het organiseren 
van bijeenkomsten en wedstrijden en het beschikbaar 
stellen van Content van Gebruikers aan 
Opdrachtgevers; 

Gebruiker:  een schrijver die zich heeft aangemeld voor een 
specifiek Project via de Website; 

Gebruiksvoorwaarden:  deze gebruiksvoorwaarden; 
Intellectuele Eigendomsrechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee 

verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, 
databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten 
op knowhow en eenlijnsprestaties; 

Opdrachtgever:  Een bedrijf, zoals een omroep, platform of een 
producent, in opdracht waarvan Scriptbank een 
bijeenkomst, wedstrijd of ander project organiseert met 
het doel nieuw talent te vinden; 

Partij:  een partij (de Gebruiker en/of Scriptbank) bij deze 
Gebruiksvoorwaarden; 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of 
identificeerbare Gebruiker, zoals omschreven in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Privacyverklaring  de privacyverklaring van Scriptbank, beschikbaar via 
https://www.scriptbank.nl/privacy_statement 

Project:  een door Scriptbank (mede) georganiseerde 
bijeenkomst, wedstrijd of ander project in opdracht van 
Opdrachtgever; 

Schrijversbestand: het bestand waarin Content wordt bewaard van 
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Gebruikers die zich direct bij Scriptbank hebben 
aangemeld of die zich hebben aangemeld voor een 
Project en vervolgens toestemming hebben verleend 
om in het Schrijversbestand te worden opgenomen; 

Website:  de website bereikbaar via www.scriptbank.nl en alle 
onderliggende pagina’s. 

 
Artikel 2. Algemeen 
2.1. Scriptbank is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te 

vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of 
worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. 
Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde 
gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken door 
Scriptbank daarover te informeren, en te verzoeken tot verwijdering van 
Persoonsgegevens en Content. 

2.2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden 
van de Gebruiker of van derden van de hand.  

 

In het kort: 
Scriptbank kan de Gebruiksvoorwaarden wijzigen, en moet 
de Gebruiker daarvan in kennis stellen. Als je niet instemt 
met de wijzigingen is de enige mogelijkheid de Dienst van 
Scriptbank niet meer te gebruiken.  

Artikel 3. Aanmelden Schrijversbestand en/of Project  
3.1. Een Gebruiker kan zich aanmelden voor het Schrijversbestand van Scriptbank door zich 

daarvoor aan te melden op de Website. Bij aanmelding voor het Schrijversbestand 
verstrekt de Gebruiker aan Scriptbank zijn of haar naam en e-mailadres, CV en een 
scriptsample. 

3.2. Om mee te kunnen doen aan een Project moet de Gebruiker zich aanmelden zoals 
beschreven op de Website. Bij aanmelding voor een Project verstrekt Gebruiker aan 
Scriptbank zijn of haar naam en e-mailadres, CV en andere documenten die voor het 
Project worden uitgevraagd. 

3.3. Gebruiker staat er jegens Scriptbank voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmelden 
voor het Schrijversbestand en/of een Project verstrekt compleet, actueel en juist is. 

In het kort: 
Scriptbank wil weten wie je bent als jij je aanmeldt voor het 
Schrijversbestand of een Project. Je mag je niet voordoen 
als een ander bij het aanmelden. Dat willen we kunnen 
controleren als we twijfels hebben.  
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3.4. Na beoordeling van een aanmelding voor het Schrijversbestand of een Project door het 
Scriptbank-team ontvangt Gebruiker bericht of de aanmelding wordt opgenomen in het 
Schrijversbestand en/of hij of zij geselecteerd is voor het Project. Als Gebruiker wordt 
opgenomen in het Schrijversbestand of wordt geselecteerd voor een Project kan 
Scriptbank om nadere NAW-gegevens vragen, zoals adres en telefoonnummer. 

3.5. Scriptbank behoudt zich het recht voor om de contactgegevens te controleren ter 
authenticatie van de Gebruiker. 

3.6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan zich aan te melden voor het 
Schrijversbestand of een Project op naam van een ander, dan wel een ander aan te 
melden.  

3.7. Voor een specifiek Project kunnen aanvullende voorwaarden gelden. De Gebruiker wordt 
hiervan bij aanmelding voor het Project op de hoogte gebracht. 

 
Artikel 4. Voorwaarden aanmelding 
4.1. Door aanmelding voor het Schrijversbestand van Scriptbank en/of voor een Project, stemt 

Gebruiker er mee in dat Scriptbank Persoonsgegevens en Content van Gebruiker 
beschikbaar stelt aan Opdrachtgever.  

4.2. Scriptbank heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content die door de Gebruikers 
door aanmelding beschikking wordt gesteld.  

4.3. Scriptbank is te allen tijden gerechtigd om een aanmelding te weigeren, Content en/of 
gegevens van Gebruiker tijdelijk of blijvend te verwijderen, aan te passen en/of niet 
beschikbaar te stellen aan Opdrachtgever, de dienstverlening te beëindigen en/of te 
weigeren om diensten te verlenen. Scriptbank zal in geen geval aansprakelijk zijn voor 
enige schade die daaruit voortvloeit.  

4.4. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij 
of zij met behulp van de Website en in het kader van Projecten verricht. 

4.5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het de Gebruiker 
niet toegestaan om: 

In het kort: 
Als je je aanmeldt ga je ermee akkoord dat Scriptbank de 
Content die je aanlevert, en jouw gegevens aan 
Opdrachtgevers verstrekt. Scriptbank mag jouw aanmelding 
weigeren en/of de dienstverlening stopzetten. Bij jouw 
aanmelding en verdere deelname aan een Project zijn een 
aantal dingen niet toegestaan, die in dit artikel zijn 
beschreven.  
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a. inbreuk te maken op de rechten van Scriptbank, andere Gebruikers en/of derden, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten, 
portretrechten, en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 

b. gebruik te maken van andere dan de door Scriptbank ter beschikking gestelde 
tools om de Website, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen 
om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of 
oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, 
voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website 
toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om gegevens die Scriptbank bezit 
enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke 
wijze te gebruiken en/of in te zien; 

c. het plegen van illegale en/of anderszins onrechtmatige activiteiten te bevorderen; 
d. de persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking te stellen aan Scriptbank; 
e. Content beschikbaar te stellen die discriminerend is terzake van uiterlijk, ras, 

religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is;  
f. Content beschikbaar te stellen die oproept tot geweld tegen en/of het lastigvallen 

van een ander of anderen; 
g. Content beschikbaar te stellen die inbreuk maakt op Intellectuele 

Eigendomsrechten van derden, dan wel in strijd is met verstrekte licenties voor 
gebruik van Content; 

h. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te 
verrichten. 

 .  
Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten Scriptbank 
5.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de 

via de Website toegankelijk gemaakte informatie en afbeeldingen, berusten bij Scriptbank. 
5.2. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele 

Eigendomsrechten van Scriptbank zoals het overnemen van (delen van) de Website, of het 

In het kort: 
Het is niet toegestaan om informatie en afbeeldingen zoals 
weergegeven op de Website te kopiëren of te gebruiken. 
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registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object 
waarop Scriptbank Intellectuele Eigendomsrechten heeft.  
 

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten Gebruikers 
6.1. Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de 

door de Gebruiker ingestuurde Content voor het Schrijversbestand en/of een Project. De 
Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij//zij door het beschikbaar stellen/uploaden van 
Content automatisch aan Scriptbank een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-
licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om de Content te gebruiken, te 
verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst van 
Scriptbank en in verband met activiteiten ter promotie van de Dienst van Scriptbank en/of 
een Project. 

6.2. Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij door aanmelding voor een Project de eerste optie geeft 
aan de Opdrachtgever om de rechten op ingestuurde Content te verwerven, een en ander 
in overeenstemming met mogelijke aparte, voor het Project geldende voorwaarden. 

6.3. De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 
25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan. 

6.4. Gebruiker accepteert dat hij/zij door aanmelding voor een Project, indien onderdeel 
daarvan een brainstormsessie is en Gebruiker daaraan deelneemt, geen beroep kan doen 
op een recht met betrekking tot de daar besproken ideeën, alsmede voor eigen daar 
besproken ideeën. 
 

Artikel 7. Privacy 
7.1. Bij het aanmelden voor het Schrijversbestand of een Project verstrekt Gebruiker 

Persoonsgegevens aan Scriptbank. Deze Persoonsgegevens zullen conform de 
Privacyverklaring van Scriptbank en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt 
en bewaard. 

7.2. Indien een Gebruiker wordt geselecteerd voor een Project gelden daarvoor ook de 

 

 

In het kort: 
Je geeft Scriptbank toestemming om jouw Content te 
gebruiken. Je houdt in beginsel zelf de rechten op je 
Content, maar geeft de Opdrachtgever wel de eerste optie 
om de rechten daarop te verwerven. Gebruiker en 
Opdrachtgever treden vervolgens met elkaar in contact als 
Opdrachtgever de rechten wil verwerven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kort: 
Jouw persoonsgegevens zullen conform de 
Privacyverklaring van Scriptbank en de 
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(privacy)voorwaarden van de Opdrachtgever. 
 

toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. 

 
Artikel 8. Garanties en vrijwaringen 
8.1. De Gebruiker is jegens Scriptbank aansprakelijk voor, en vrijwaart Scriptbank volledig 

tegen, alle schade en kosten die Scriptbank lijdt of maakt ten gevolge van (i) een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden door de 
Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker in het kader van de Dienst of (iii) van een 
onrechtmatige daad. Alle door Scriptbank gemaakte kosten en geleden schade die op 
enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden 
vergoed. 

8.2. De Gebruiker garandeert dat de Content die hij/zij via Scriptbank deelt onbezwaard is en 
dat daarop geen Intellectuele Eigendomsrechten van anderen rusten, alsmede dat de 
Content geen inbreuk maakt op of in strijd is met enig recht van derden en dat het gebruik 
ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden.  
 

In het kort: 
Als Scriptbank schade lijdt door jou, moet je de schade 
vergoeden. Bijvoorbeeld als Scriptbank aanspraken krijgt 
ivm Content waar je de rechten niet van blijkt te hebben.  

In het kort: 
Je garandeert dat je de enige rechthebbende op de Content 
bent, dus dat je die zelf hebt geschreven en de rechten niet 
al aan een ander hebt verleend. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1. De aansprakelijkheid van Scriptbank voor schade ten gevolge van het aanbieden van de 

Dienst, daaronder begrepen Projecten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is 
beperkt tot een bedrag van € 500,- per jaar, voor zover deze beperking op grond van 
dwingend recht is toegestaan. 

9.2. Scriptbank is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen 
misgelopen inkomsten. 

9.3. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in 
geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Scriptbank zelf of haar leidinggevenden.  

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de 
Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 
Scriptbank meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Scriptbank vervalt door het 
enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

In het kort: 
Scriptbank is beperkt aansprakelijk voor schade. Dit artikel 
beschrijft de omstandigheden en de schade waar 
Scriptbank wel en niet aansprakelijk voor is.  
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Artikel 10. Beschikbaarheid van de Website en Projecten 
10.1. Scriptbank is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder 

op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, 
procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of 
aanmeldingspagina voor een Project aan te brengen, (tijdelijk) te stoppen met het 
aanbieden van de mogelijkheid tot inschrijving voor een Project en/of het de 
aanmeldingsmogelijkheid te beperken.  

10.2. Scriptbank garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Website te allen tijde en zonder 
onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Scriptbank is op geen enkele wijze 
aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of 
het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website 
en/of webpagina’s van een Project. 
 

In het kort: 
Scriptbank is vrij om de beschikbaarheid van de Website 
en/of de aanmeldingen voor een Project te beperken, en is 
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet 
beschikbaar zijn.   

Artikel 11. Beëindiging 
11.1. De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te 

beëindigen en Scriptbank te verzoeken Content en persoonsgegevens van Gebruiker te 
verwijderen. Scriptbank zal aan dit verzoek voldoen. Beëindiging heeft geen gevolgen voor 
de in artikel 6.1 bedoelde licentie en Scriptbank blijft gerechtigd de door de Gebruiker 
verstrekte Content te gebruiken in het kader van het volbrengen van een reeds gestart 
Project en/of promotionele doeleinden.  

 

In het kort: 
Je hebt het recht om op elk gewenst moment Scriptbank te 
vragen om jouw gegevens en Content te verwijderen.  
 

Artikel 12. Varia 
12.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands 

recht van toepassing. 
12.2. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Scriptbank ontstaan, zullen worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht 
bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.  

In het kort: 
Hierin wordt uitgelegd wat de reikwijdte en status 
is van de Gebruiksvoorwaarden zelf.  
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12.3. Scriptbank mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien 
overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de 
Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de 
Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en Scriptbank verzoeken tot verwijdering van 
zijn gegevens, daaronder begrepen Content verstrekt in het kader van een het 
Schrijversbestand of een Project. 

12.4. Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker 
en Scriptbank aan het overblijvende gedeelte verbonden. Scriptbank zal het ongeldige 
gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet 
op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk 
overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

 
 

 

 


