
 

 

 

Licentie-Tarieven en Voorwaarden voor PUBLICATIES of OPENBAARMAKINGEN van ARCHIEFOPNAMEN 

(Licentie-Tarieven en Voorwaarden versie LTV8) 

 

Fotograaf Tiemen Brouwer – Brummen houdt zich alleen nog bezig met de aanlevering van digitale fotobestanden 

waarvan de auteursrechten bij hem berusten voor gebruik in boeken, tijdschriften, folders en elektronische media 

zoals bijvoorbeeld Internet en e-boeken. 

Voorwaarden en tarieven gelden voor foto’s die werden gemaakt door: Foto Brouwer – Brummen,  Aerofoto Brouwer- 

Brummen, Aerophoto Teuge (Brummen), Luchtfoto Brouwer (Brummen),  Cornelis Brouwer, Brouwer, C. jr., C. Brouwer – 

Brummen, C. Brouwer, Brummen – Doesburg, Brouwer, Brummen, Brouwer, C (Brummen), Brouwer, C. (Brummen – 

Doesburg, Atelier Brouwer, Brummen –(Doesburg), T(iemen) Brouwer – Brummen en hierop gelijkende  namen, zijnde 

namen waaronder in het verleden ook werd gewerkt. 

   

1) Onderstaande licentietarieven gelden voor gedrukte media per drukgang en voor elektronische media  

    zoals bijvoorbeeld Internet voor de duur van 12 maanden (minimale afnametermijn) 

2) Een licentie verleend voor een gedrukt medium geldt nooit tevens voor een elektronische versie van die uitgave 

    zoals bijvoorbeeld op Internet of in e-boeken en omgekeerd. 

3) Tarieven zijn niet met BTW belast. Tarieven onder A) en B) zijn licentietarieven. Tarieven onder C) t/m E) 

    betreffen schadevergoedingen wegens ontbreken toestemming en/of naamsvermelding.   

4) Onvolledige- of onjuiste naamsvermelding wordt berekend als zijnde zonder juiste naamsvermelding. 

     Zo mag de plaatsnaam “Brummen” niet ontbreken. 

5) Wijzigingen aan de beeldinhoud zoals bijvoorbeeld het maken van uitsnedes of het opbrengen van tekst e.d. zijn alleen  

     toegestaan na vooraf verleende schriftelijke toestemming. Bij weergeven van een foto met gewijzigde beeldinhoud, dus in  

     verminkte vorm zonder  schriftelijke toestemming, wordt het licentiebedrag verhoogd  met minimaal €.230,= 

6) Van gedrukte uitgaven dient een bewijsexemplaar te worden gezonden aan: dhr. Tiemen Brouwer,  

    Zutphensestraat 4, 6971 EM  Brummen 

7) In geval van openbaarmaking op elektronische media zoals Internet dient een melding te worden gedaan 

    per meel onder opgave van de locatie op: t.brouwer@telfort.nl , of door toezending van het bestand, zoals een E-boek. 

8) Bij gebruik als voorpagina (cover) of een gedeelte daarvan, gelden onderstaande tarieven +100% 

9) Het bezit van een foto(afdruk) geeft nooit tevens recht tot publicatie- of openbaarmaking daarvan. 

10) Gebruikslicenties zijn niet overdraagbaar 

11) Een electronische versie van een gedrukte publicatie wordt als extra openbaarmaking berekend. 

         

A) Eénmalige licentie mits met schriftelijke toestemming vooraf en met juiste naamsvermelding 

      vrijstaand onder de foto van:  Foto Brouwer – Brummen of  Aerofoto Brouwer – Brummen 

      waar het een luchtfoto betreft.                 vanaf €.235,= 

 

B) Eénmalige licentie mits met schriftelijke toestemming vooraf en met juiste naamsvermelding 

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

    in een colofon met verwijzing naar de plaats van de foto in de uitgave    vanaf €282,= 

 

C) Publicatie of openbaarmaking zonder schriftelijke toestemming vooraf per drukgang of op een 

     elektronisch medium zoals bijvoorbeeld Internet, maar met juiste naamsvermelding als 

     aangegeven onder A) of B) hierboven.   

     (Bij elektronische openbaarmaking zoals op Internet wordt minimaal 1 jaar berekend) 

     Indien juiste naamsvermelding onder de foto als onder A)                   vanaf €.395,= 

     Indien juiste naamsvermelding in een colofon als onder B)                  vanaf €.445,= 

 

D) Publicatie of openbaarmaking met schriftelijke toestemming maar zonder de juiste 

     naamsvermelding als aangegeven onder A) of B) hierboven       

     Bij elektronische openbaarmaking zoals op Internet wordt minimaal 1 jaar berekend.               vanaf  €.470,= 

 

E) Publicatie of openbaarmaking zonder schriftelijke toestemming én zonder de juiste 

     naamsvermelding als hierboven aangegeven onder A) of B)  

     Bij elektronische openbaarmaking zoals op Internet wordt minimaal 1 jaar berekend              vanaf  €.645,=  

  

 Op alle publicaties, c.q. openbaarmakingen zijn bovenstaande Licentie-Tarieven en Voorwaarden  (LTV8) en mijn  

 Algemene Leveringsvoorwaarden (ALV8) ) van toepassing. 

 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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