
 

Beeldbank Yvonne van Driel: Gebruiksinstructies: 

Beelden die gebruikt worden voor redactioneel gebruik:  
Hieronder vallen uitingen zoals een nieuwsbrief, een eigen website, social media, boeken, 
kranten, magazines, digitale media. Wanneer een foto wordt gebruikt als illustratie bij een nieuwsbericht of 
informatief verhaal is er sprake van redactioneel gebruik. De mensen die op de foto staan en in openbare 
ruimte zijn gefotografeerd hoeven hiervoor geen toestemming te hebben gegeven. Houd er wel altijd rekening 
mee dat je als gebruiker de personen op de foto niet in een verkeerde of negatieve context plaatst. NB: een 
redactionele gebruikerslicentie is alleen van toepassing als er in de publicatie géén sprake is van een 
winstoogmerk. In het geval van redactioneel gebruik ondersteunt de foto enkel de inhoud van het verhaal. 
 
Bronvermelding: 
Het gebruik van Afbeeldingen en Videomateriaal in verband met nieuwsberichtgeving, commentaar, 
publicaties of enige andere redactionele context in de nieuws-media wordt vergezeld door een bijpassende 
vermelding van de bijdrager in de volgende vorm:'beeld A3impressies’ 

Beelden die gebruikt worden voor commercieel gebruik:  
Hieronder vallen uitingen zoals een brochure, advertenties, flyers, marketing-campagnes, films, wens-kaarten, 
posters, muurkunst, affiches, etiketten, reclameborden, media op tv. Commercieel gebruik houdt in dat de foto 
wordt gebruikt in een commerciële context, bijvoorbeeld in een flyer, brochure, reclamecampagne, als afdruk 
of op een website van een bedrijf. Bij al het commerciële gebruik is portretrecht en/of auteursrecht aan de 
orde. Dat is van toepassing op (herkenbare) personen, gebouwen en merken.  

Gebruik van de beelden: 
Je mag de foto gebruiken en alleen doorplaatsen in de publicatie waarvoor je de foto hebt gekocht, 
bijvoorbeeld bij hetzelfde artikel in zowel print als online. Gebruik van de beelden mag niet worden 
overgedragen aan derden. Je mag een redactioneel aangekochte foto niet gebruiken voor advertenties of 
andere commerciële uitingen en ook niet gebruiken als dragend element van een product dat je verkoopt. 
Denk daarbij aan commerciële affiches, muismatten, bedrukte mokken, placemats en dergelijke. Die zaken 
vallen onder het begrip 'herdistributie' en zijn met de desbetreffende beelden niet zonder overleg met de 
maker toegestaan. U mag de foto’s niet verkopen en pretenderen dat het uw eigen foto’s zijn. 

Het gebruiksrecht van een foto uit de houdt in geen enkel geval de overdracht van het auteursrecht in. De 
maker van de afbeelding blijft het eigendom van de foto behouden. U (als koper) heeft slechts het recht om de 
foto's of illustraties te gebruiken. 
door. De beelden mogen nooit worden doorverkocht. 

De afbeelding (als geheel) mag niet als onderdeel van een merk of logo worden gebruikt. 
De afbeelding mag niet worden gedeeld, of aan een derde partij worden overgedragen. 
De afbeelding dient deel uit te maken van een integraal ontwerp, het is niet toegestaan om de afbeelding door 
te verkopen of te verspreiden. 
De afbeelding mag niet op een lasterlijke manier worden gebruikt die een negatieve betekenis kan geven aan 
wat er op de afbeelding staat (personen, eigendommen). 
De afbeelding mag niet voor moreel dubieuze toepassingen worden gebruikt, zoals pornografische of 
aanverwante content. 
De personen en eigendommen die op de afbeelding staan kunnen niet op een zodanige manier worden 
gebruikt dat het lijkt alsof ze een product of dienst rechtstreeks aanbevelen. 

Voor specifieke vragen / maatwerk of anderszins neem contact op met Yvonne van Driel 

De algemene voorwaarden van de DuPho zijn verder van kracht. 
A3impressies is in geschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 81768249  
Fjildwei 7 8541AB Akmarijp info@a3impressies.nl 


