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Geachte relatie,
In september bent u geïnformeerd dat de CLIP-regeling per 31 december 2019 wordt
gestaakt. Graag houden wij u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen.
Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk DPG-content te gebruiken volgens de
voorwaarden die golden binnen de CLIP-regeling. Dit betekent dat uw bedrijf op andere wijze
een licentie zal moeten verwerven voor uw eigen gebruik van onze artikelen of pagina’s en
voor het gebruik daarvan door uw klanten. Nadrukkelijk willen wij hier aan toevoegen dat dit
geldt voor zowel printcontent, als artikelen online (voor én achter de paywalls).
CLIP was bedoeld voor ‘kleingebruik’ van content van uitgevers. Samen met andere
concerns werkt DPG aan een alternatief voor dit (beperkte) gebruik. Hierover zullen wij u in
de eerste helft van januari informeren.
Voor de grootzakelijke markt heeft DPG Media al vele jaren een exclusieve licentie verstrekt
aan Lexis Nexis. Per 1 januari 2020 is dit verlengd. Als u klanten wilt bedienen in dit deel van
de markt (grofweg: Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers en overheden met
meer dan 100.000 inwoners), dan kan dit alleen met een licentie die Lexis Nexis namens ons
kan verstrekken. In het eerste kwartaal van 2020 zal Lexis Nexis u benaderen om een
licentie af te kunnen sluiten voor uw grootzakelijke klanten.
Het alternatief dat is uitgewerkt voor de kleinzakelijke markt, zal snel zijn beslag krijgen. Met
dit loket voor het kleinverbruik verwachten wij optimaal tegemoet te komen in de belangen
van mmo’s en pr-bureau’s. We zullen u hierover zo snel mogelijk informeren zodra er een
nieuwe regeling is.
Namens DPG Media wensen ik u een succesrijk 2020 toe.
Met vriendelijke groet,

Bart Verkade
Zakelijk Directeur DPG Media
Delftseplein 27K, 3013 AA Rotterdam | Postbus 8983, 3009 TC Rotterdam
IBAN NL82ABNA0574624465 | BIC ABNANL2A | KvK Amsterdam 34172906 | BTW NL810828662B01

