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Toestemmingsverklaring voor het hergebruik van beeldmateriaal voor
presentatie- en tentoonstelling doeleinden.
(kunstrecht en auteursrechtelijke beschermde werken)

Naam, voornaam:
Woonachtig in:
Hierbij verleen ik SAAL DIGITAL FOTOSERVICE GMBH het recht om, mijn beelden voorzien van
mijn logo vanaf heden tot en met 31-05-2018 voor representatieve- en tentoonstelling
doeleinden op beurzen en andere evenementen in binnen- en buitenland te gebruiken, te
reproduceren, te verspreiden, te publiceren, te vertonen en deze publiekelijk toegankelijk te
maken en fotoproducten, in het bijzonder fotoboeken, wanddecoraties, posters, kalenders,
kaarten en fotoafdrukken met mijn afbeeldingen en mijn logo voor demonstratiedoeleinden te
produceren om deze te vermeerderen, te verspreiden, te openbaren, uit te geven en openbaar
toegankelijk te maken. De afbeeldingen mogen ook samen met andere afbeeldingen van andere
fotografen gebruikt worden.
De opnames mogen bewerkt of herontworpen worden (bijvoorbeeld door middel van montage,
in combinatie met afbeeldingen, teksten of grafieken).
Indien er op de afbeelding(en) personen afgebeeld zijn; dan verklaar en garandeer ik dat de op
deze afbeelding(en) afgebeelde persoon of personen voor inzending van de afbeeldingen aan
deze fotowedstrijd aan mij toestemming hebben gegeven om de foto(s) te openbaren. Ik
verklaar dat Saal Digital Fotoservice GmbH vrij is van alle aangevoerde claims van derden.
Ik garandeer dat ik de rechthebbende eigenaar ben van de ingezonden foto (s). In geval van
aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de
foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaar ik Saal Digital Fotoservice GmbH
tegen deze aansprakelijkheid.
De toekenning van bovengenoemde rechten zijn van toepassing op de gratis exploitatie van mijn
afbeeldingen voor de hierboven genoemde doeleinden. Exploitatie van de foto’s voor andere dan
de hier boven beschreven doeleinden is niet toegestaan.
Ik verzeker hierbij, dat ik niet door andere contracten overeenkomsten, exclusieve
gebruiksrechten o.i.d. gebonden of beperkt ben in het gebruik van mijn afbeeldingen of naam.
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