
Belofte tot Rentmeesterschap
Ik begrijp:

• dat met de term Idee bedoeld wordt: één of meer oorspronkelijke en met name te noemen Ideeën of 
Initiatieven, haar concepten en haar realisaties;

• dat met te allen tijde bedoeld wordt: vanaf het eerste moment van bekendwording, tot aan mijn dood, 
zelfs als ik geen mede-eigenaar (meer) ben van dit Idee of van het gezelschap dat het Idee tot uitvoering 

brengt;
• dat ik vandaag deelgenoot wordt van een of meer lumineuze nieuwe Ideeën van een ander en dat ik dat 

daarna niet meer kan ontkennen;
• dat ik uitgenodigd ben als potentiële mede-eigenaar van de realisatie van dat Idee;

• dat het Idee—met name in de concept en kiemfase—zeer kwetsbaar is en een beschermende, 
koesterende omgeving nodig heeft totdat het zelf-standig in de koude grond gezet kan worden;

• dat het de bedoeling is om uiteindelijk alles betreffende dit Idee als open source beschikbaar te maken;
• dat het juiste tijdstip van vrijgave aan de juiste mensen van de juiste informatie en kennis betreffende het 

Idee een kwestie van leven of dood is voor de groei, bloei en vermenigvuldiging van het Idee;
• dat dit begrip en de beloftes hieronder eveneens gelden voor voor de Ideeën ingebracht door de andere 

mede-eigenaren;
• dat dit begrip en de beloftes hieronder gedeeld worden door alle mede-eigenaren en eventuele 

voormalige mede-eigenaren.

Daarom beloof ik naam _____________________________________________________: 

• dat ik te alle tijde naar eer en geweten zal handelen om dit Idee en haar realisatie tot volle bloei en 
vermenigvuldiging te laten komen;

• dat ik uitsluitend voor openlijk beschikbare werken betreffende het Idee:
- het werk mag kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;

- afgeleide werken mag maken;
- onder de volgende voorwaarden:

- naamsvermelding: ik vermeld bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam;

- niet commercieel: ik gebruik het werk niet voor commerciële doeleinden.
- gelijk delen: indien ik het werk bewerk, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde 

licentie als de onderhavige licentie worden verspreid:
- bij hergebruik of verspreiding maak ik de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar aan derden;

- ik zal uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende;

- het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet;
- het geheel naar de geest en letter van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 2.5 

Nederland-licentie
• dat ik te alle tijde de oorspronkelijke auteur van het Idee of Initiatief zal erkennen;

• dat ik, in geval van twijfel, altijd en eerst te rade zal gaan bij de oorspronkelijke auteur van het Idee;
• dat ik te alle tijde zorg-vuldig met gevoelige informatie om zal gaan om het Idee te koesteren,  zoals mijn 

hart mij dat ingeeft, tenzij ik wettelijk anders verplicht wordt.

plaats ___________________________, datum ___________________________

handtekening _______________________________________________________
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