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Licentie Zakelijke
fotografie

 

 

S P E C I A A L  V O O R  O N D E R N E M E R S



WAAROM EEN

LICENTIE?

Als ondernemer zijn goede foto's niet
meer weg te denken. Professionele foto's
die jouw persoonlijkheid en jouw verhaal

duidelijk laten zien zijn onmisbaar
geworden. Jij bent namelijk het gezicht

achter jouw onderneming.
 

Maar je mag de ontvangen foto's niet
zomaar commercieel inzetten. Dit komt

omdat het auteursrecht bij mij als
fotograaf rust. Om de ontvangen foto's

zakelijk in te zetten, ben je verplicht een
licentie aan te schaffen. Met een licentie
verleen ik jou gebruiksrecht om de foto's
in te zetten voor je eigen bedrijf. Zodat jij

de foto's volop kan inzetten voor jouw
eigen zichtbaarheid. Bij het boeken van
een zakelijke shoot zit de prijs van de

licentie inbegrepen in de prijs.

 



Bij het boeken van een zakelijke fotoshoot, zit de licentie voor zakelijke gebruik inbegrepen in de
prijs. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Het auteursrecht op de geleverde foto’s blijft ten alle tijden bij Manon Galama.

- De geleverde foto’s mogen gebruikt worden binnen de eigen communicatiedoeleinden van het
bedrijf zelf: de website, social media kanalen, interne communicatie en drukwerk.

- Je dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto voor publicaties door
derden. Afhankelijk van de publicatie kan ik hiervoor toestemming verlenen.

- Indien de foto zal worden gebruikt voor een oplage groter dan 200, heb ik graag dat je dit eerst
even overlegd met mij.

Daarnaast zijn de reguliere voorwaarden voor het gebruik van foto's nog steeds van toepassing:

- Naamsvermelding van de fotograaf blijft verplicht en zal moeten worden benoemd bij het
plaatsen van een foto online en offline (Fotograaf: Manon Galama). Uitzonderingen op de
verplichte naamsvermelding: profielfoto’s, drukwerk en jouw eigen website van je bedrijf.

- Foto’s mogen niet bewerkt worden. Geen kleuraanpassingen, geen extreme formaatwijzigingen
en filters. Wel mag er voor drukwerk tekst worden toegevoegd aan de originele geleverde foto’s.

Licentie voor zakelijk gebruik foto's

VRAGEN?

Zit jij er over na te denken om een
zakelijke fotoshoot te boeken, maar

twijfel je door bovenstaande
voorwaarden. Stuur mij gerust een

mailtje met je vragen, ik help je graag.

 


