Handleiding aanmelden lange overnames en readers
Lange overnames en readers dienen aangemeld te worden bij Stichting UVO alvorens je ze
hergebruikt (publiceert). Deze handleiding helpt je bij het online aanmelden via de portal van
Stichting UVO.

Benodigdheden voor aanmelding
Inloggegevens voor de portal: Elke academie heeft een relatienummer en een wachtwoord om in te
loggen. Deze gegevens zijn bij de academie bekend. Mochten de gegevens niet bekend zijn dan
kunnen die opgevraagd worden bij het auteursrechten informatiepunt van de instelling.

Benodigde gegevens tijdens de aanmelding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Titel boek of tijdschrift
Uitgever
Auteur
ISBN/ISSN
Jaar van uitgave
Publicatiedatum op Blackboard
Aantal woorden van de overname
Aantal foto’s/illustratie (max. 25 stuks)
Aantal grafieken/tabellen (max. 25 stuks)
Totaal aantal pagina’s van het boek/tijdschrift waaruit de overname is genomen.
Dit aantal is nodig om het gedeelte van het totaal te bepalen, i.v.m. de restrictie dat niet
meer dan 1/3 deel van het geheel overgenomen mag worden!
Paginanummers die overgenomen worden
Oplage: Aantal studenten die gebruik kunnen maken van de overname
Kostenplaatsnummer academie

Te doorlopen stappen:

1. Open Chrome, Firefox of Internet Xplorer
2. Ga naar https://www.stichting-uvo.nl/
3. Vul het relatienummer en wachtwoord in. En klik op “Inloggen”.
4. Klik op “INDIENEN TOESTEMMINGSAANVRAAG”

5.

Maak een keuze wat je wil gaan aanmelden “een losse overname” of “Reader” (=bundeling
van verschillende overnames en eigen werk) En ga verder na Stap 2.
Voor meer uitleg klik op het vraagteken (?).

6.

Vul het formulier in met de benodigde verplichte gegevens.
En ga verder na Stap 3.

Voor meer uitleg klik op het vraagteken (?).

7.

Wil je de overname digitaal publiceren kies dan “Ja” onder “Digitaal”
Wil je de overname laten afdrukken (een papieren reader) kies dan “Nee” onder “Digitaal”
Hiervoor moet het bestand van de lange overname of reader ook aangeboden worden aan
StudyStore!

8.

Vul bij “Oplage” het aantal studenten in die gebruik (kunnen) gaan maken van de overname.

9.

Vul bij “Uw referentienummer/kostenplaats” het kostenplaatsnummer in van de academie.

10. Vul bij “Publicatiedatum”, de datum in wanneer de lange overname of reader gepubliceerd
wordt.
11.

Vul bij “E-mailadres aanvrager” jouw email-adres in en/of het e-mailadres van de academie
in. Je kan namelijk meerdere mailadressen toevoegen.

12. Ga nu naar Stap 4.
13. Je komt nu in het overzicht van jouw toestemmingsaanvraag.
In het Overzicht, kan je de ingevulde gegevens nog controleren en evt. Wijzigen.
Ook zie je een berekening van de Auteursrechten-kosten voor de gehele oplage.
14. Je kan nu de toestemmingsaanvraag verzenden.

15. Wil je dit nog niet doen dan kan jouw aanvraag opgeslagen worden als “Concept” (zie ook
afbeelding). Je kan dan later je aanvraag terugvinden onder de tab “Af te ronden aanvragen”
De toestemmingsaanvraag is zo klaar. Maar……..

16. Voordat je de overname gaat plaatsen moet je nog wel de daadwerkelijke overname gaan
uploaden. Dit is alleen nodig bij een bundeling (reader), dus niet bij een losse overname.
17. Klik op “UPLOADEN BEWIJSEXEMPLAAR”
18. Selecteer de toestemmingsaanvraag en Klik op “Toevoegen”
19. Voeg het bestand toe van de overname.
20. Heb je toestemming van een uitgever om materiaal vrij te hergebruiken van een Uitgever of
heeft de onderwijsinstelling een licentie, dan kan je die meteen mee uploaden en zullen er
geen kosten berekend worden.
Wil je meer weten of heb je vragen dan kan je informatie vinden op de website van het
auteursrechten informatiepunt van de instelling.
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