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AUTEURSRECHT

De foto’s die door Studio Beeldwerken zijn gemaakt, zijn wegens
het auteursrecht beschermd. Dat betekent dat de foto’s niet gebruikt
mogen worden zonder toestemming. Het eigendom van de foto’s
ligt bij de maker/auteur van de foto’s. De opdrachtgever ontvangt
bij het verstrekken van een opdracht, automatisch een gebruiksli-
centie voor de geleverde foto’s.

LICENTIES EN GEBRUIK

Wanneer over de inhoud van de gebruikslicentie geen expliciete
afspraken zijn gemaakt, is deze onbeperkt. Een onbeperkte licentie
wil zeggen dat de foto’s in Nederland vrij gebruikt mogen worden
in het belang van de opdrachtgever, zonder enige beperking van
tijd, medium, kwantiteit, oplage of afmetingen. De licentie is echter
niet overdraagbaar aan derden.

Wanneer derde partijen gebruik willen maken van de foto’s, dan
dienen zij een gebruikslicentie aan te schaffen bij Studio Beeldwer-
ken. Het verstrekken van de gebruikslicentie aan derden is altijd
onder voorwaarde dat de opdrachtgever hiermee instemt. Een
andere mogelijkheid is dat de opdrachtgever de gebruiksrechten
afkoopt, zodat de foto’s gebruikt kunnen worden door meerdere,
maar expliciet bij naam genoemde, partijen.

LICENTIEKOSTEN

Derde partijen kunnen een gebruikslicentie aanschaffen tegen het
tarief van €65,- per foto, exclusief 21% BTW. Voor de foto(‘s)
wordt een onbeperkte licentie verstrekt, zoals hierboven beschre-
ven. Bij licentie van meerdere beelden geldt een staffelkorting.

NAAMSVERMELDING

In de auteurswet is vastgelegd dat Studio Beeldwerken ten allen
tijde het recht heeft op naamsvermelding bij het gebruik van de fo-
to’s. Wanneer hierover geen aanvullende afspraken zijn gemaakt,
dan geldt bij dit recht de voorwaarde ‘waar mogelijk’. Vermelding
van de naam wordt op prijs gesteld, maar niet geëist.

PORTRETRECHT

Voor opdrachtgevers is het van belang op de hoogte te zijn van
het portretrecht. Personen die duidelijk herkenbaar zijn op een
foto, hebben automatisch dit recht. Het portretrecht stelt dat de
foto van de geportretteerde niet zonder meer gepubliceerd mag
worden. De opdrachtgever dient hierover zelf met geportretteer-
den afspraken te maken.

GEBRUIK DOOR STUDIO BEELDWERKEN

Om prospects een beeld te geven van het werk wat Studio Beeld-
werken levert, wordt gemaakt werk getoond op portfolio websites,
sociale media en in drukwerk. Wanneer de opdrachtgever dit wil
voorkomen dan wordt het op prijs gesteld als dit vooraf is aange-
geven.

COPYRIGHT

Pictures made by Studio Beeldwerken are protected by the co-
pyright. Therefore it is not allowed to use those pictures without
permission. The ownership of the pictures belongs to the creator/
author of the pictures. When the client gives a photo assignment,
he/she automaticly receives a user license, which is valid for the
delivered pictures.

LICENSES

If no explicit agreements are made, the user license would be
unrestricted. An unrestricted license means that pictures may
used freely in The Netherlands -as long as they are used for
the sake of the client- without limitations of time, medium, quantity,
impressions or dimensions. The user license is not transferable
to third parties.

If third parties wish to use the pictures, they would have to buy the-
re own user license at Studio Beeldwerken. Providing user licenses
to a third party is always under the condition that the client agrees
with it. The client can also buy a kind of license which includes
agreements about the delivery of the pictures to some third parties.
These third parties will be mentioned by name.

LICENSE FEE

Third parties can buy a user license from €65,- a picture, VAT
excluded. The licenses will be unrestricted, like described above,
unless otherwise stated. By licensing more than one picture, a gra-
duated discounts applies.

ATTRIBUTION

As established by law, Studio Beeldwerken has the copyright of
the pictures. A consequence of that means, that the used pictures
mention the name of Studio Beeldwerken. If no agreements are
made about mentioning the name, it would be done voluntary and
when possible by the client. Attribution is always appreciated, but
not required.

PORTRAIT RIGHTS

Clients are strongly advised to be aware of portrait rights. Persons
who can be indentified at a picture, they automaticly have their
portrait right. This right implies that pictures of those persons may
not be published without the permission of the portrayed. In case
of a photo assignment with peolpe, the client have to make agree-
ments with the portrayed persons.

PUBLISHING BY STUDIO BEELDWERKEN

To give potential customers a good impression of the work, which
can be deliverd by Studio Beeldwerken, all the work could be
showcased at portfolio websites, social media and print. If the
client wants to prevent publishing of any work, it would be appre-
ciated when objections are declared in advance.
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