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1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

• Aw: Auteurswet 1912.
• Gebruiker:

Dhr. P.A. Scherpenisse is de Gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
(in het bezit van het auteursrecht van de Fotocollectie 
J.L. Scherpenisse)

• Wederpartij:
de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW

• Beelddrager:
de drager waarop een Beeld, al dan niet met het oog herkenbaar,
is vastgelegd.

• Niet-exclusieve licentie:
ook wel Niet-exclusieve Licentieovereenkomst, beschrijft de
Wederpartij, het gebruik; het Beeld; het doel; de oplage; 
de plaatsingsgrootte van het Beeld; de plaats; het medium; 
de verschijningsdata en de prijs. In dit geval in de vorm van 
een licentie.txt-bestand.

• Beeld:
het fotografisch werk zoals bedoeld in artikel 10 hd 1 sub 9 Aw,
dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde
fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld, dat voor
publicatiedoeleinden wordt besteld door de Wederpartij, waarop
auteursrechten gelden die liggen bij de Gebruiker. 

2 Niet-exclusieve licentie
2.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat de Gebruiker beschikt

over voldoende informatie om een Niet-exclusieve Licentie op te
stellen.

2.2 Toestemming voor gebruik van een Beeld door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm
van een Niet-exclusieve Licentie.

2.3 De Wederpartij zal er zorg voor dragen dat de Niet-exclusieve
Licentie in de vorm van het licentie.txt-bestand nooit gescheiden
wordt van het door de Gebruiker geleverde Beeld.

3 Levering en betaling
3.1 Een Beeld wordt aan de Wederpartij toegezonden, onder

uitdrukkelijk voorbehoud dat gebruik van een Beeld pas
plaatsvindt nadat de Niet-exclusieve Licentie tot stand is gekomen
en de gebruiksvergoeding in zijn geheel is voldaan. 

3.2 Geen of deels gebruik van de Niet-exclusieve Licentie ontslaat de
Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting om de
overeengekomen Niet-exclusieve Licentie in zijn geheel te
voldoen. 

3.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort 
ge schoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan zal de 
Niet-exclusieve Licentie worden beëindigd en komen alle kosten
ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn
rekening.

3.4 De leveringstijd gaat in goed overleg. 

4 Toegestaan gebruik, restricties en rechten
4.1 In geval van overeengekomen gebruik op een digitale Beelddrager

in welke vorm dan ook zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat
een Beeld nooit groter zal zijn dan 800 bij 600 pixels (72dpi). 

4.2 Na publicatie van een Beeld dienen er zonder kostenberekening 
minimaal 1 bewijsexemplaar door de Wederpartij aan de Gebruiker
te worden gestuurd.

4.3 Een Beeld mag nooit op fotomateriaal worden afgedrukt, of op
enig ander wijze worden gedupliceerd zodat er een tweede
origineel ontstaat.

4.4 De Wederpartij mag een Beeld en/of Beelddrager niet verkopen,
distribueren of licenceren op een manier waarbij derden toegang
krijgen tot het Beeld en/of Beelddragers.

4.5 De Wederpartij mag een Beeld niet doorleveren aan derden, tenzij
die partij het Beeld nodig heeft, om het in de Niet-exclusieve
Licentie omschreven gebruik tot stand te laten komen. In elk geval
dient de Niet-exclusieve Licentie te worden meegeleverd aan deze
partij.

4.6 De Gebruiker behoudt het recht om voorstellen te weigeren indien
deze niet in overeenstemming zijn met de door hem beoogde
doelstellingen.

4.7 Gebruik van een Beeld is alleen toegestaan onder plaatsing van de
vermelding: “© 2003 J.L. Scherpenisse” en een verwijzing naar
“http://www.studiops.nl/beeldbank.html”

5 Garanties
5.1.a De Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor

de Wederpartij is ontstaan.
5.1.b De Gebruiker aanvaard geen (financiële) aansprakelijkheid op

enige schade die door de geleverde bestanden wordt
veroorzaakt.

5.2 Klachten inzake alles wat de Gebruiker levert dienen door de
Wederpartij zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontvangst van de levering aan de Gebruiker te worden
medegedeeld.

5.3 De Gebruiker zal in dat geval er zorg voor dragen, het juiste op
redelijke termijn te leveren.

5.4 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Beelden die
niet worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen tien
werkdagen na ontvangst te worden gewist danwel vernietigd.

6 Beëindiging overeenkomst
6.1 Na beëindiging van de overeenkomst, zoals beschreven in de 

Niet-exclusieve Licentie, zal de Wederpartij geen gebruik meer
maken van het geleverde Beeld en er zorg voor dragen dat het
Beeld op alle Beelddragers wordt vernietigd. 
Indien dit onmogelijk is dient op de Beelddragers te worden
aangegeven dat er copyright berust op de inhoud en een nieuwe
licentie moet worden aangevraagd zodra de Beelden worden
gebruikt nadat de laatste Niet-exclusieve Licentie op die Beelden is
verlopen.

6.2 Indien het Beeld aan een derde partij is doorgegeven zoals
beschreven in 4.5 is de Wederpartij ervoor verantwoordelijk 
dat het Beeld op dezelfde wijze wordt behandeld zoals beschreven
in 6.1

7 Speciale Overeenkomsten
7.1 Er zal een aparte overeenkomst moeten worden ontwikkeld door

de Gebruiker in samenwerking met de Wederpartij, indien de
Beelden voor producten met commerciële doeleinden gebruikt
worden. 

7.2 Er zal een aparte overeenkomst moeten worden ontwikkeld 
door de Gebruiker in samenwerking met de Wederpartij, 
indien de specificaties die worden beschreven in een 
Niet-exclusieve Licentie niet duidelijk zijn van tevoren (zoals bij een
uitgebreide marketingcampagne).

8 Rechtskeuze
8.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing

zijn wordt beheerst door Nederlands recht. 
8.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze

Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de
Gebruiker en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

9 Algemene Voorwaarden Wederpartij
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de
Wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
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