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Het auteursrecht van foto’s die gemaakt zijn door een free
lance fotograaf in opdracht, berust automatisch bij de
freelance fotograaf. Dat wil zeggen dat het eigendom van
de foto’s van de fotograaf is en dat de opdrachtgever een
licentie wordt verleend voor het gebruik van de foto’s. Op
deze pagina lees je wat die licentie precies in houdt.
WAT MAG WEL?
Ik werk royalty free vanuit de overtuiging dat het niet meer
dan logisch is dat het werk dat ik voor een opdrachtgever
maak, door die opdrachtgever zonder gedoe gebruikt mag
worden. De opdrachtgever mag de foto’s dus zonder
verdere vergoeding of tijdsbeperking voor diversen doelen
gebruiken.
Voorwaarde is wel dat de foto’s uitsluitend voor gebruik
zijn in al de eigen media-uitingen van de opdrachtgever.

Bijvoorbeeld online (website, social media), print (krant,
magazine, boek, flyer) en fysiek (bedrijfsruimte, expositie).
Ook mogen de foto’s in een persbericht met betrekking tot
de opdrachtgever worden meegestuurd. In dat geval mag de
foto zonder verdere vergoeding aan mij of toestemming
van mij door de betreffende pers worden gepubliceerd, mits
de foto in de context van het persbericht wordt gebruikt.
Het is niet de bedoeling dat de persorganisatie de foto
gebruikt voor een ander doel dan het persbericht. De
opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat de
persorganisatie dezelfde beperkingen krijgt opgelegd als de
opdrachtgever zelf met betrekking tot het gebruik van de
foto’s.
Ik behoud het recht om mijn foto’s te gebruiken voor mijn
portfolio’s ter promotie en verkoop van mijn werk e.d.
WAT MAG NIET?
De opdrachtgever mag de foto’s niet doorleveren aan
anderen. Als er een andere partij is dan de opdrachtgever
die mijn foto’s graag wil gebruiken, dan kan deze partij
met mij contact opnemen. Ik zal dan een schappelijk
aanbod doen voor de foto’s.
Een voorbeeld: als ik foto’s maak van een project, dan mag
de opdrachtgever de foto’s gebruiken. Andere mogelijke
belanghebbenden van de foto’s, bijvoorbeeld een andere
onder-aannemer, mogen niet zonder meer de foto’s zelf
gebruiken. Als die partijen de foto’s willen gebruiken, dan
hebben ze daarvoor toestemming nodig van mij, of kunnen
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zij de desbetreffende foto digitaal kopen met dezelfde
gebruiksvoorwaarden als hierboven vermeld.
Bij eventuele doorverkoop van een foto op
doek/aluminium/plexiglas/canvas/akoestisch doek/etc. is
een bedrag vooraf afgesproken, wat betaald word aan de
fotograaf. Of ze kunnen dan met mij contact opnemen over
welke vergoeding daartegenover staat.
GEBRUIK VAN DERDEN BIJ
OPDRACHTFOTOGRAFIE
Als er andere partijen zijn die graag ook gebruik maken
van de foto’s die ik in opdracht ga maken dan kan dat. Dit
kan op de volgende manier.
Voorafgaand aan de fotoshoot
Als een partij mee wil doen met het geven van de opdracht
aan mij, dan vraag ik +25% extra per gebruiker. Op deze
manier kunnen jullie samen gebruik maken van mijn foto’s,
dit kan alleen als ik voorafgaand aan de fotoshoot de
bedrijfsgegevens ontvang van de partijen die mee willen
doen. De factuur gaat alleen naar de initiële opdrachtgever.
Die is vrij om eventueel een deel door te factureren. Als er
veel extra gebruikers zijn dan kunnen we daar andere
afspraken over maken.
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TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor zover er geen andere
afspraken zijn gemaakt. Wil je van deze voorwaarden
afwijken, dan kunnen we daar onderling afspraken over
maken. Die afspraken leg ik dan duidelijk vast in een
offerte.

NAAMSVERMELDING BIJ EEN FOTO.

Naamsvermelding van de maker is verplicht.
Als ik voor jullie heb gefotografeerd en je wilt die foto’s
die ik heb gemaakt gebruiken, dan kun je mij als maker
vermelden op de volgende manier.

Fotograaf: Anja Tuinder – van Disseldorp
Foto: Fotostudio Eye 4 You / www.fotoeye4you.nl
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