
Overeenkomst: Aardbron | Serieus Gek Geld Spel Licentie
Versie: 1.1

Grondlicentie: Aardbron 30 BY-CC-SA Licentie 1.1: Naamsvermelding-ConditioneelCommercieel-GelijkDelen

Maker: Aardbron, Martien van Steenbergen; Aardbron is een handelsmerk van AardRock B.V.

Werk: Aardbron | Serieus Gek Geld Spel™

De doelen van deze overeenkomst hebben mijn consent:
zo groot mogelijke verspreiding van het werk;•	
ontwikkeling van een duurzame en veerkrachtige •	
financiële geldstroom in het algemeen belang van de 
geest en intentie van het werk en haar gemeenschap 
van deelgevers;
billijke financiële beloning voor iedereen die een •	
bijdrage levert aan de verspreiding en ontwikkeling van 
het werk;
voorkomen en vermijden van onbillijk financieel •	
voordeel;
aanwakkeren van innovaties en uitbreidingen en deze •	
slagvaardig opnemen in toekomstige versies van het 
werk;
kunnen werken op basis van vrijheid, •	
verantwoordelijkheid, vertrouwen en overvloed; en
borgen van de ontwikkelsnelheid, kwaliteit, •	
samenhang en consistentie voor alle deelgevers van 
het werk. 

Ik mag:
Delen•	 —het werk uitvoeren, kopiëren, verspreiden 
en onder bepaalde voorwaarden voor commerciële 
doeleinden gebruiken;
Remixen•	 —afgeleide werken maken.

Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding•	 —ik zal bij het werk de door de 
maker aangegeven naam vermelden, maar niet zodanig 
dat de indruk gewekt wordt dat zij instemmen met 
mijn werk of mijn gebruik van het werk.
Conditioneel Commercieel•	 —ik mag het werk voor 
commerciële doeleinden gebruiken als ik:

deze licentie door mij en een licentiegever getekend •	
deponeer bij de maker, hetgeen mij tevens een 
licentiegever maakt; en

30% van de daarmee direct of indirect verkregen •	
omzet per omgaande vergoed aan de tekenende 
licentiegever;
elke licentiegever onvoorwaardelijk in de •	
gelegenheid stel die omzet te controleren en 
verifiëren.

Gelijk delen•	 —indien ik het werk bewerk zal ik het 
daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens deze zelfde 
licentie verspreiden.

Bij hergebruik of verspreiding maak ik de 
licentievoorwaarden van dit werk kenbaar aan derden.

Ik mag afstand doen van een of meerdere van deze 
voorwaarden met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de maker.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de 
morele rechten van de maker, of deze te beperken.

Ik zal:
elke eerste vermelding van het werk in elk document •	
alsvolgt volledig kwalificeren:

Aardbron | Serieus Gek Geld Spel™

eventueel gevolgd door een versienummer, alsvolgt:•	

Aardbron | Serieus Gek Geld Spel™ 2.1

na de eerste vermelding volstaan met:•	

Serieus Gek Geld Spel

geen afkortingen van de naam van het werk gebruiken •	
of toestaan.

Aldus in tweevoud overeengekomen:

Licentiegever Gebruiker

namens: namens:

plaats: plaats:

datum: datum:

handtekening: handtekening:

naam: naam:
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