Beste Fotogebruiker,
Bedankt voor uw interesse in het gebruik van een of meerdere foto's die beschikbaar zijn in de
Sharp Photo Database (“de Photo Database”). Onderstaand zetten we de voorwaarden uiteen
aan de hand waarvan u het recht hebt om de foto('s) te gebruiken die u hebt geselecteerd (de
“Foto('s)”). Door op de “Accept”-knop onderaan deze pagina te klikken, bevestigt u dat u
instemt met deze voorwaarden.
1.

EIGENAAR VAN DE FOTO('S)
De eigenaar van het auteursrecht en alle andere rechten op de Foto's is Sharp
Electronics Europe (“wij” of “ons”). Dit blijft te allen tijde het geval en u stemt ermee
in dat, als u iets doet met de Foto('s) - of dit nu al dan niet een inbreuk vormt op deze
voorwaarden - waardoor er eender welke nieuwe rechten op de Foto's ontstaan, dat
deze rechten dan onmiddellijk volledig aan ons worden toegekend. U zult alle
noodzakelijke stappen ondernemen om deze toewijzing te wettigen, bevestigen of
vast te leggen.

2.

LICENTIEVERLENING
Er van uitgaande dat u altijd de verplichtingen nakomt die in deze voorwaarden
worden uiteengezet en waarvoor wij ons het recht voorbehouden om deze te
herroepen, verstrekken wij u hierbij een niet-exclusieve licentie om de Foto('s) te
gebruiken vanaf het moment dat u op accepteren klikt, tot aan het moment dat wij
deze licentie wereldwijd intrekken door middel van een melding aan u via de
volgende mediakanalen en voor de hieronder uiteengezette doeleinden
(Licentierechten).

3.

-

Marketingmaterialen (brochures, flyers, etc)

-

Online (websites)

-

Pers & PR

VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEHOUDER
U stemt er bij dezen mee in dat:
(a)

u de Foto('s) op geen enkele manier zult aanpassen of wijzigen en van geen
enkele Foto afgedrukte exemplaren zult creëren zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming;

(b)

u de licentierechten niet zult gebruiken op een manier waardoor de Foto
obsceen, lasterlijk of in strijd met de privacy of eender welke rechten van
derden of in strijd met eender welke wet in het land is of wordt;
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Kommentar [BJ1]: The source reads
“Territory”, but this has little meaning to
the Dutch/Belgian target audience. I opted
for the translation “land” (= country).
Please check if this is OK.

(c)

u de Foto niet zonder onze voorafgaande toestemming zult wijzigen,
aanpassen, gebruiken of positioneren op een manier die suggereert dat u of
een van de andere personen op de Foto eender welk commercieel product of
commerciële dienst sponsoren of eender welke politieke partij of
geloofsovertuiging steunen, zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming;

(d)

u zult geen enkele derde partij de Foto toewijzen, een sublicentie verlenen
aan een derde partij of een derde partij op eender welke manier toestemming
verlenen of toestaan de Foto('s) voor eender welk doeleinde te gebruiken; en

(e)

u vrijwaart ons en zult ons te allen tijde vrijwaren tegen alle acties, claims,
kosten, vorderingen en schadevergoedingen opgelopen door of opgelegd
aan ons en door ons overeengekomen compensatie ten gevolge van eender
welke inbreuk of niet-nakoming door u van eender welke van de garanties
en verbintenissen in deze overeenkomst.

4.

GEBRUIK VAN DE FOTODATABASE

4.1

We kunnen naar eigen goeddunken de Fotodatabase van tijd tot tijd updaten en
wijzigen. Dergelijke veranderingen kunnen bijvoorbeeld doorgevoerd worden om
wijzigingen in onze producten, in de behoefte van de gebruiker en in onze zakelijke
prioriteiten te reflecteren.

4.2

De Fotodatabase is gratis beschikbaar.

4.3

We garanderen niet dat de Fotodatabase of de inhoud ervan altijd beschikbaar en
onderbrekingsloos zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de Fotodatabase,
geheel of gedeeltelijk, omwille van zakelijke en operationele redenen beperken,
opschorten of intrekken.

4.4

We garanderen niet dat eender welke afbeeldingen uit de Fotodatabase veilig of vrij
van bugs of virussen is.

4.5

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie,
computerprogramma's en platformen om u in staat stellen gebruik te maken van de
Foto('s). U dient gebruik te maken van uw eigen antivirussoftware.

4.6

De inhoud van de Fotodatabase dient enkel voor algemene informatie. Hoewel we
redelijke inspanningen leveren om de afbeeldingen en informatie op de Fotodatabase
te updaten, bieden wij geen garanties of waarborgen of scheppen wij geen
verwachtingen, expliciet of impliciet, dat de inhoud van de Fotodatabase, inclusief
maar niet beperkt tot de Foto('s) nauwkeurig, volledig of up to date is.
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5.

FOTOVERANTWOORDING
U zult ons fotoverantwoording toekennen voor eender welk gebruik of eender welke
reproductie van de Foto in de vorm van "© [CREATIEDATUM VAN DE FOTO]
[NAAM VAN DE EIGENAAR]". Deze verantwoording dient zo dicht mogelijk bij
de parameters van de Foto('s) geplaatst te worden.

6.

INTREKKING VAN DE LICENTIE
We mogen te allen tijde en om eender welke reden (hoewel wij niet verplicht zijn
deze te noemen) uw rechten voor het gebruik van de Foto('s) intrekken. Onmiddellijk
nadat u deze melding hebt ontvangen, zult u de Foto('s) en alle kopieën ervan
verwijderen en deze permanent verwijderen uit uw databases, computersystemen,
harde schijven of eender waar u deze opgeslagen hebt. Geprinte exemplaren dienen
permanent vernietigd te worden.

7.

RECHT TOT OVERDRAGEN
Wij zijn gerechtigd om alle rechten die middels deze overeenkomst aan ons zijn
toegekend over te dragen of in licentie te geven aan eender welke derde partij, U bent
niet gerechtigd om uw rechten volgens deze overeenkomst over te dragen of om een
sublicentie te verlenen.

8.

GELDEND RECHT
Deze briefovereenkomst en eender welk geschil of vordering (met inbegrip van nietcontractuele geschillen of vorderingen) die hieruit, in verband hiermee of naar
aanleiding van haar inhoud of formatie ontstaat, wordt geregeerd door en opgesteld
volgens het Engelse recht.

9.

JURISDICTIE
U en wij komen onherroepbaar overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales
de niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben tot het beslechten van eender welk geschil
of eender welke vordering (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of
vorderingen) die uit deze overeenkomst, in verband hiermee of naar aanleiding van
haar inhoud of formatie ontstaat.
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