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VOORWAARDEN ANOESKA VAN SLEGTENHORST FOTOGRAFIE
Bij het verlenen van een opdracht, al dan niet met offerte, mondeling, via email of anderszins, gaat
opdrachtgever akkoord met onderstaande bepalingen:
-

Het auteursrecht blijft te allen tijde in het bezit van fotograaf.
Opdrachtgever kan de foto’s uitsluitend gebruiken overeenkomstig de gemaakte afspraken en
overeengekomen gebruikerslicentie (zie onder).
Bij publicatie anders dan op eigen website/drukwerk t.b.v. opdrachtgever, is naamsvermelding
van de fotograaf verplicht (a.i. magazines, kranten en websites van derden)
Het is opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde foto’s te bewerken dan wel (verregaand) te
veranderen. Het veranderen van het formaat (bijv. van 2:3 ratio naar vierkant) wanneer dit nodig
is voor gebruik op websites e/o social media is uiteraard wel toegestaan.
Fotograaf kan en mag in opdracht gemaakte beelden gebruiken voor eigen marketingdoeleinden
zoals o.a. portfolio, website, social media en deelname aan wedstrijden.
Noch fotograaf noch opdrachtgever is het toegestaan om de beelden te verkopen aan derden.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor toestemming van de personen die gefotografeerd
worden in het kader van de opdracht.

Gebruikerslicenties:
1.
beperkte gebruikerslicentie: de gemaakte beelden mogen door opdrachtgever uitsluitend gebruikt
worden voor het in de opdracht overeengekomen doel, gedurende een bepaalde tijd zoals
overeengekomen tussen opdrachtgever en fotograaf.
2.
volledige gebruikerslicentie: de gemaakte beelden mogen door opdrachtgever gebruikt worden
voor elke uiting van opdrachtgever in drukwerk, online en op social media, de eigen website etc.
gedurende onbepaalde tijd, m.u.v. (commerciële) verkoop aan derden. Bij publicatie in kranten,
magazines etc. blijft de plicht tot naamsvermelding van de fotograaf bestaan.

Anoeska van Slegtenhorst Fotografie hanteert voor alle zaken die niet in deze Voorwaarden zijn
opgenomen, de Algemene Voorwaarden van DuPho | Dutch Professional Photographers, gedeponeerd
bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016
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