
 

 

 

 

Algemene LEVERINGSVOORWAARDEN van  FOTO BROUWER – BRUMMEN en  

AEROFOTO BROUWER – BRUMMEN  (versie ALV7) 

 

1. Algemeen 

De uitvoering van opdrachten geschiedt overeenkomstig deze leveringsvoorwaarden, voor zover niet    

uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Prijzen 

De te berekenen prijzen zijn de prijzen welke vermeld staan op de laatst verschenen lijst Licentie-Tarieven en  

Voorwaarden voor Publicaties of Openbaarmakingen van archiefopnamen (LTV7) 

       Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer – Brummen  kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving  

       haar prijzen wijzigen. 

 3.   Betaling dient onder vermelding van factuurnummer plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door  

      overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde rekeningnummer.  

      Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zal Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer – Brummen  

             gerechtigd zijn vanaf een maand na factuurdatum 1,5% rente per maand in rekening te brengen, terwijl alle kosten  

             voor het uit handen geven van de vordering, zowel alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening  

             van de schuldenaar komen, welke kosten tenminste 15% van de hoofdsom en rente zullen bedragen.  

4.    Aansprakelijkheid 

       Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer - Brummen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade die  

      ontstaat als gevolg van: 

a) Overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften 

b) Andere feiten of omstandigheden waardoor de uitvoering van een opdracht niet geheel of niet op de 

    gebruikelijke wijze (bv. afwijkende formaten) of slechts met vertraging kan geschieden (bv. als gevolg van 

    weersomstandigheden) 

5.   Onverminderd de in onderstaand punt 6) vermelde voorwaarden voor publicatie en openbaarmaking zijn de 

      laatstverschenen “Licentie-Tarieven en Voorwaarden voor PUBLICATIES of OPENBAARMAKINGEN van 

      ARCHIEFOPNAMEN” van toepassing (LTV7) 

6.  Auteursrecht  

            a.   Het recht om onverschillig welke afmeting of aantal grafische, fotografische of digitale reproducties te vervaardigen van 

                 foto's of andere beelddragers waarop Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer- Brummen  

                 het auteursrecht bezit wordt niet afgestaan behoudens gedeeltelijk in de hierna onder b en c genoemde gevallen. 

            b.   Indien de opname in opdracht is gemaakt, is in de opnameprijs mede begrepen het niet overdraagbare recht 

                  van de opdrachtgever de foto's als illustratie te bezigen in al zijn drukwerk c.q. in alle onder zijn naam  

                  verschijnende uitgaven en advertenties, uitgezonderd alle fotografische vermenigvuldigingen & ansichtkaarten,  

                  welke uitsluitend in eigen beheer worden vervaardigd door Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer –Brummen 

    De publicatie of openbaarmaking dient dus uitdrukkelijk door de opdrachtgever te geschieden 

                  onder diens (firma)naam. Als naamsvermelding dient onder de foto te worden vermeld: 

                  Foto Brouwer – Brummen of  Aerofoto Brouwer – Brummen waar het een luchtfoto betreft.  

    Met verwijzing naar de betreffende afbeelding mag de opdrachtgever de naamsvermelding ook plaatsen in een colofon. 

             c.  Niet in opdracht van de publicerende-, c.q. openbaar makende partij door Foto Brouwer – Brummen /  

   Aerofoto Brouwer - Brummen vervaardigde foto’s mogen alleen dan voor publicatie gebruikt worden indien Foto Brouwer – 

   Brummen / Aerofoto Brouwer – Brummen hiervoor schriftelijk toestemming geeft, bijvoorbeeld middels een factuur  

   voor de verleende licentie. 

                  Het hiermee verkregen recht is niet overdraagbaar, éénmalig en is niet van toepassing op eventuele herdrukken. 

                  Naamsvermelding Foto Brouwer - Brummen of Aerofoto Brouwer - Brummen waar het een luchtfoto betreft  dient 

    plaats te vinden vrijstaand onder de foto, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

       d. Behoudens het onder b & c vermelde, blijven de volledige auteursrechten overeenkomstig de auteurswet 

           berusten bij Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer – Brummen of diens erfopvolgers. 

 7.   In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient zowel in binnen- als buitenland onder de gepubliceerde foto 

       (zie punt 6b+6c) of in een colofon met verwijzing (zie punt 6b) als naam te worden vermeld: Foto Brouwer –Brummen of 

 Aerofoto Brouwer – Brummen waar het een luchtfoto betreft. 

 8.   Reclames 

       Reclames over leveranties kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen 14 dagen na 

       factuurdatum schriftelijk aan Foto Brouwer – Brummen / Aerofoto Brouwer – Brummen worden kenbaar gemaakt. 

        9.   Aanvullende voorwaarden 

 In alle gevallen waarin deze eigen voorwaarden en tarieven niet voorzien, wordt aansluiting gezocht bij de laatst 

  verschenen  Algemene Voorwaarden van Fotografenfederatie DuPho: https://www.dupho.nl/ 

  en de tarieven in de laatstverschenen uitgave van het boekwerkje: “Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie” te bestellen  

 via: https://imagelink.photonmagazine.eu/ 
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