
 

 

 

 

 

Licentie gebruik beeldbank 

Alle foto’s op deze digitale beeldbank zijn eigendom van Maastricht Marketing en op alle foto’s 

rusten auteursrechten. Hieronder vind je de spelregels die van toepassing zijn bij het gebruik 

van de foto’s. Heb je na het lezen van deze regels nog vragen of heb je twijfels over het gebruik 

van de foto’s, neem dan te allen tijde contact op met Maastricht Marketing via pr@maastricht-

marketing.nl. Op deze manier voorkomen we problemen en weten wij zeker dat de foto’s 

gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. 

Wie mag gebruiken:  

● Het gebruik van deze beeldbank is exclusief. Dit houdt in dat alleen de participanten van 

Maastricht Marketing het recht hebben de foto’s onder voorwaarden te gebruiken. 

Doel van het gebruik:  

● De foto’s mogen enkel en alleen worden gebruikt in relatie tot promotionele uitingen van 

de stad Maastricht.  

● De foto’s mogen daarbij ter ondersteuning dienen van het eigenlijke (commerciële) 

product en/of dienstverlening.  

● Wil je de foto’s gebruiken voor enkel en alleen het ondersteunen van het eigenlijke 

(commerciële) product en/of dienstverlening, bijvoorbeeld door het bedrukken en 

verkopen van producten met enkel onze foto’s of vergelijkbare situaties, dan dien je 

hier voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Maastricht Marketing via 

pr@maastricht-marketing.nl. 

Waar te gebruiken:  

● De foto’s mogen openbaar worden gemaakt in artikelen voor éénmalige oplage in 

kranten en tijdschriften met een maximale oplage van 10.000.  

● Bij meerdere oplagen en/of overschrijding van deze maximale oplage van 10.000 dien 

je hier voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Maastricht Marketing via 

pr@maastricht-marketing.nl  

● De foto’s mogen openbaar worden gemaakt in televisieprogramma’s. 

● De foto’s mogen openbaar worden gemaakt op websites. 

● De foto’s mogen openbaar worden gemaakt via social media kanalen zoals (maar niet 

uitsluitend) Facebook en Instagram. 
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Duur van het gebruik:  

● De foto’s mogen voor een maximale duur van 3 jaar, met als startdatum 1 april 2019 

worden gebruikt.  

● Worden (bepaalde) foto’s na deze 3 jaar nog steeds aangeboden via onze beeldbank, 

dan kunnen deze foto’s voor wederom een termijn van maximaal 3 jaar worden 

gebruikt. 

Verveelvoudigen van de foto’s en verstrekken aan derden:  

● Het is nimmer toegestaan om de foto’s te verveelvoudigen en/of te verstrekken aan 

derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maastricht Marketing. Deze 

toestemming dient aangevraagd te worden via pr@maastricht-marketing.nl  

Aanbrengen wijzigingen:  

● Het is verboden wijzigingen, in welke vorm dan ook aan te brengen. 

● Uitzondering op het verbod tot het aanbrengen van wijzigingen zijn wijzigingen ten 

behoeve van de verhoudingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik met betrekking 

tot het gekozen medium. Het aanbrengen van wijzigingen ten behoeve van eigen smaak 

wordt hier expliciet niet onder verstaan. 

Kosten van het gebruik:   
● Aan het gebruik van de foto’s zijn geen extra kosten verbonden. Een bijdrage van €15 

voor het gebruik van de beeldbank is al opgenomen in de jaarlijkse contributie. 

Naamsvermelding bij gebruik:  

● Bij elk gebruik van de foto, dient de naam van de licentiegever, Maastricht Marketing en 

de naam van de fotograaf vermeld te worden. 

● Deze vermelding dient op de volgende wijze te worden gedaan: Vermelding van 

‘Maastricht Marketing/naam van de fotograaf’, direct te plaatsen onder de foto. 

● De naam van de fotograaf is als laatste genoemd in de bestandsnaam van de foto. 

● Wil je afwijken van de wijze van vermelding zoals hier omschreven (bijvoorbeeld de 

vermelding niet direct onder de foto), dan dien je hier voorafgaande schriftelijke 

toestemming te vragen aan Maastricht Marketing via pr@maastricht-marketing.nl  

Onjuist gebruik: 

● Maastricht Marketing heeft het recht om het gebruik van de foto(‘s) te verbieden en te 

verwijderen, wanneer Maastricht Marketing van mening is dat de gebruiker niet heeft 

gehandeld naar (de geest van) deze overeenkomst. Voor eventuele directe of indirecte 

schade die gebruiker lijdt door het verwijderen van de foto(‘s), is Maastricht Marketing 

niet aansprakelijk. 
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