GEBRUIKERSLICENTIES BEELDWERK

Gebruikerslicentie (voornamelijk particulier)
Een fotobestand mag worden gebruikt voor het maken van een afdruk. Als particulier koop je uitsluitend het
gebruiksrecht voor particulier gebruik en presentatie binnen de privésfeer. Publicatie op welke wijze dan
ook of verkoop aan derden of meedoen aan een wedstrijd, is niet toegestaan.

Studio Sterkenburg levert standaard bij een hoge resolutie .jpg afbeelding een internet versie op van het
gemaakte werk. Deze verkleinde en gewatermerkte bestanden mogen in ongewijzigde vorm online worden
gebruikt. Mits voorzien van een van de volgende naamsvermeldingen:
-

© Studio Sterkenburg
© www.studiosterkenburg.nl

Plaatsing is alleen toegestaan op sites zonder commercieel belang! De hoge resolutie bestanden mogen
zonder toestemming NIET geplaatst worden.

Commerciële licenties (voornamelijk zakelijk gebruik)
Bij publicatie van foto’s of video’s van Studio Sterkenburg, in welk medium dan ook of op welke wijze dan
ook, is bronvermelding verplicht. Deze dient te zijn:
-

© Studio Sterkenburg – www.studiosterkenburg.nl (online inclusief hyperlink)

Voor klanten die foto’s door Studio Sterkenburg in opdracht willen laten maken willen we de prijsstelling en
hoe de foto’s gebruikt mogen worden, zo duidelijk, praktisch en eenvoudig mogelijk houden.
-

-

-

Voor het maken van foto’s in opdracht voor een commerciële website geldt dat in het tarief al
het onbeperkte gebruik van de foto of serie foto’s is inbegrepen. Naamsvermelding geldt zoals
hierboven aangegeven.
Voor het maken van foto’s ten behoeve van een gedrukte of online publicatie geldt dat de
licentie “eenmalig commercieel gebruik” in de prijs is inbegrepen. Naamsvermelding geldt
zoals hierboven aangegeven.
Voor het maken van foto’s van een evenement e.d., geldt dat de licentie voor het commercieel
gebruik van de gemaakte foto’s binnen de eigen organisatie met naamsvermelding in prijs in
inbegrepen. Binnen uw eigen organisatie mag u des de geleverde foto’s voor onbeperkte duur
en ongeacht het soort publicatie gebruiken. Naamsvermelding geldt zoals hierboven
aangegeven.

Voor online gebruik, met gebruiksrecht uitsluitend voor publicatie social media, zal een watermerk worden
toegevoegd van de fotograaf. Dit levert Studio Sterkenburg erbij. Naamsvermelding geldt zoals hierboven
aangegeven.
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Wanneer er sprake is van ander, nieuw, onbeperkt en/of exclusief gebruik (gedrukt, groot commercieel)
gelden er andere afspraken en wordt er opnieuw een offerte gemaakt.

Prijzen redactioneel gebruik van beelden:

Licentie voor eenmalig redactioneel gebruik met naamsvermelding per foto:
Websites/Blogs:
-

Lage resolutie, online, 1200pixels: €15-€35 exclusief btw. (afhankelijk van afbeelding)

Lokale bladen/kranten:
-

Lage resolutie, online, 1200pixels: €35,- exclusief btw.
Hoge resolutie voor drukwerk: €50,- exclusief btw.

Regionale en landelijke bladen/kranten:
-

Lage resolutie, online, 1200pixels: €50,- exclusief btw.
Hoge resolutie voor drukwerk: €75,- exclusief btw.

Prijzen commercieel gebruik van beelden:

Licentie voor eenmalig gebruik zonder naamsvermelding per foto:
-

1200 pixels, 72 dpi, online: €59,- exclusief btw
2200 pixels, 300 dpi, online en drukwerk tot A5: €79,- exclusief btw.
Hoge resolutie, 300 dpi, voor drukwerk: €105,- exclusief btw.
Licentie voor onbeperkt gebruik, zonder naamsvermelding: toeslag 50%
Licentie voor onbeperkt exclusief gebruik, zonder naamsvermelding: toeslag 100%

Volumekorting:
-

Vanaf 5: 10% korting
Vanaf 10: 12% korting
Vanaf 25: 15% korting

Voorwaarden
-

-

Een licentie kan niet worden doorverkocht of aan anderen worden overgedragen.
Bij inbreuk op gebruikersvoorwaarden zal een tarief van minimaal het drievoudige van het
normale tarief in rekening worden gebracht, met een minimum van €185,- exclusief btw.
Bij het gebruik van beelden waarop het portretrecht rust kan rechten van derden rusten. Voor
zover voor de publicatie hiervan toestemming van derden is vereist, is dat de taak van de
opdrachtgever om hiervoor toestemming te verkrijgen van geportretteerden.
Vraag hiervoor naar een vrijwaringsverklaring van de geportretteerden via Studio Sterkenburg.
LET OP: Wanneer beeldwerk zonder schriftelijk toestemming, buiten de licentie om gebruikt
wordt, zullen er kosten in rekening gebracht worden.
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