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Fotografisch en filmisch werk (Het Werk) valt onder de Auteurswet.
Zo ook Het Werk van Pix-Image.
Op of in (metagegevens) Het Werk wordt dit woordelijk of met het symbool “©” kenbaar gemaakt.
Bij het verstrekken/aanvaarden van een opdracht verleent Pix-Image één van de onderstaande Gebruikslicenties voor
gebruik van Het Werk, welke de opdrachtgever voor volstrekt duidelijk en bindend aanvaardt.
Gebruikslicenties:
A) Particulieren-Licentie (inbegrepen in uurtarief Fotografie/Filmen voor particulieren):
De auteursrechten van Het Werk berusten en blijven berusten bij Pix-Image.
Opdrachtgever staat Pix-Image opname van Het Werk in zijn portfolio toe.
Omvang Particulieren-Licentie:
Deze licentie staat uitsluitend het particulier/privé gebruik van Het Werk ongelimiteerd toe.
Overdracht van fotobestanden in een ander format dan JPEG vindt uitsluitend plaats i.c.m. de Pro-Licentie.
B) Pro-Licentie (inbegrepen in uurtarief Fotografie/Filmen voor bedrijven):
De auteursrechten van Het Werk berusten en blijven berusten bij Pix-Image.
Opdrachtgever staat Pix-Image opname van Het Werk in zijn portfolio toe.
Omvang Pro-Licentie bij elk zakelijk, commercieel, promotioneel gebruik fotografisch werk:
Gebruik van Het Werk voor commerciële en/of promotionele doeleinden; publicaties en/of verspreidingen
van Het Werk met als oogmerk commerciële en/of promotionele belang(en), is ongelimiteerd toegestaan.
Commerciële en/of promotionele (Media)publicaties dienen zonder uitzondering te voorzien in
bronvermelding van Het Werk en wel op de volgende wijze: “Copyrights: Pix-Image Fotografie &
Videoproducties”.
Voor beide licenties gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1)

Bewerking, manipulatie fotografisch werk niet toegestaan
Bewerking en/of manipulatie van Het Werk is -in de breedste zin van het woord, in welke vorm dan ook en
hoe dan ook te realiseren- zonder uitzondering niet toegestaan.
De reden hiervoor is dat Pix-Image niet wil dat er werk in omloop komt dat door aanpassingen niet meer
voldoet aan het oorspronkelijke kwaliteitsniveau; dit zou de goede naam van Pix-Image kunnen schaden.
Pix-Image kan desgevraagd schriftelijke toestemming hiervoor verlenen; raadpleeg Pix-Image.

2)

Vrijwaring Portretrecht
Opdrachtgever ziet af van ieder mogelijk beroep op Portretrecht en voorziet zo nodig zelf in (en draagt de
verantwoording voor) publicatietoestemming van in zijn opdracht gefotografeerde/gefilmde personen.

Afkoop auteursrechten/auteursrechtenvrije levering beelden/fotografisch werk
Elk verzoek tot levering van auteursrechtenvrije beelden/fotografische werken beoordeelt Pix-Image
afzonderlijk.
Bij bereidheid tot inwilliging van het verzoek legt Pix-Image een afkoopvoorstel voor aan de verzoeker.
Losse licentievergoeding (zonder opdracht tot vervaardiging)
Bij gebruik van ©Pix-Image beelden/fotografische en/of filmische werken, zonder opdracht tot
vervaardiging ervan rekent Pix-Image een vergoeding van tenminste € 95,- excl. btw.; raadpleeg Pix-Image.

