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A.	  VERPLICHTING
.01
De	  fotograaf	  verplicht	  zich	  om	  naar	  beste	  vermogen	  in	  te	  spannen	  om	  een	  voor	  de	  opdrachtgever	  zo	  
optimaal	  mogelijk	  proces	  en	  eindresultaat	  te	  bewerkstelligen.

B.	  GEBRUIKSRECHT
.01
Tenzij	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen,	  mag	  de	  opdrachtgever	  de	  geleverde	  beelden	  naar	  eigen	  
inzicht	  gebruiken	  en	  verspreiden	  voor	  het	  doel	  waarvoor	  de	  beelden	  zijn	  gemaakt.

.02
De	  fotograaf	  raadt	  nadrukkelijk	  af	  om	  zonder	  overleg	  de	  beelden	  te	  bewerken.	  
N.B.	  Met	  name	  bij	  gebruik	  van	  de	  voor	  internet	  bedoelde	  beelden,	  zorgt	  het	  vergroten	  of	  verkleinen	  van	  
het	  beeld	  voor	  snel	  verslechterende	  kwaliteit	  en	  is	  derhalve	  uitdrukkelijk	  niet	  toegestaan	  zonder	  
voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  fotograaf.

C.	  NAAMSVERMELDING
.01
Tenzij	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen	  dient	  bij	  elk	  gebruik,	  bij	  elk	  beeld,	  	  de	  fotograaf	  kenbaar	  
te	  worden	  gemaakt.

.02
Bij	  publicatie	  op	  websites,	  of	  bij	  gebruik	  in/op	  andere	  openbaar	  te	  raadplegen	  digitale	  vormen,	  dient	  
de	  volgende	  tekst	  duidelijk	  leesbaar	  te	  worden	  vermeld:	  

beeld:	  marsel	  verheijde

op	  een	  wijze	  die	  ondubbelzinnig	  duidelijk	  maakt	  dat	  deze	  vermelding	  op	  het	  getoonde	  
beeldmateriaal	  betrekking	  heeft.	  Bij	  voorkeur	  wordt	  genoemde	  tekst	  gevat	  in	  een	  link	  die	  verwijst	  
naar	  http://www.mvrhd.com

.03
Bij	  publicaties	  in	  folders,	  circulaires,	  portfolio's	  of	  andere	  openbaar	  te	  raadplegen,	  niet	  digitale	  media	  
dient	  bij	  elk	  beeld	  de	  volgende	  tekst	  duidelijk	  leesbaar	  te	  worden	  vermeld:

beeld:	  marsel	  verheijde

op	  een	  wijze	  die	  ondubbelzinnig	  duidelijk	  maakt	  dat	  deze	  vermelding	  op	  het	  getoonde	  
beeldmateriaal	  betrekking	  heeft.	  

D.	  AUTEURSRECHT
.01
Alle	  rechten	  zijn	  eigendom	  van	  de	  fotograaf.

.02
De	  fotograaf	  is	  M.J.C.M.	  (Marsel)	  Verheijde,	  geboren	  31-‐10-‐1969	  te	  Asperen,	  woonachtig	  aan	  het	  G.W.	  
Burgerplein	  6	  te	  Rotterdam,	  Nederland.
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E.	  AANLEVERING
.01
De	  beelden	  worden	  digitaal	  en	  als	  zg.	  "beeldpaar"	  aangeleverd.	  Tegen	  meerprijs	  en	  na	  overleg	  zijn	  
stoffelijke	  afdrukken	  (prints)	  beschikbaar.

.02
Een	  "beeldpaar"	  bestaat	  uit	  twee	  beelden.	  Eén	  in	  een	  bestandsformaat	  geschikt	  voor	  publicatie	  op	  
websites	  (doorgaans	  PNG	  of	  JPG,	  72dpi	  maximaal	  800x600	  pixels)	  en	  één	  in	  een	  bestandsformaat	  
geschikt	  voor	  publicatie	  in	  stoffelijke	  media	  (TIFF,	  300dpi,	  maximaal	  A4).	  Na	  overleg	  zijn	  andere	  
bestandsformaten	  en	  afmetingen	  mogelijk.	  

.03
De	  "beeldparen"	  worden	  aangeleverd	  via	  e-‐mail	  of	  downloadlink.	  Tegen	  meerprijs	  kunnen	  de	  
beelden	  worden	  geleverd	  op	  cd-‐rom	  of	  dvd.

.04
De	  opdrachtgever	  stelt	  van	  al	  zijn	  (stoffelijke)	  publicaties	  waarin	  door	  de	  fotograaf	  met	  betrekking	  
tot	  de	  opdracht	  aangeleverd	  beeld	  is	  opgenomen	  een	  exemplaar	  kosteloos	  ter	  beschikking	  van	  de	  
fotograaf.


