Algemene eigendomsrechten en auteursrechtelijke bepalingen
Auteursrechten ontstaan automatisch op het moment van schepping van een werk van kunst, wetenschap of letterkunde. Het auteursrecht ziet niet alleen toe op
schilderijen, boeken, sculpturen, architectuur, film en fotografie. Ook het uiterlijk van producten, de opmaak van brochures, een website of zelfs de inhoud van
een handleiding geniet auteursrechtelijke bescherming.
Ik, Jan Engelborghs, blijf bijgevolg altijd eigenaar van alle voor u gemaakte fotografische beelden, illustraties, lay-outs, logo’s en audiovisueel materiaal.
Dit document geeft u de toestemming om alle materiaal dat ik voor u - tegen betaling - heb gemaakt, te gebruiken zonder dat u mij hiervan op de hoogte dient te
brengen, en zonder dat u hiervoor nog verdere toestemming dient te vragen.

Bijzondere afspraken
1.
Ondanks bovenvermeld feit dat u geen toestemming meer hoeft te vragen om mijn werk te gebruiken, behoud ik het recht om elk gebruik van mijn werken te
weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt
met mijn morele principes.
2.
Aangezien ik eigenaar ben/blijf van de beelden die ik voor u heb gemaakt, mag ik ze vrij gebruiken in zowel mijn eigen gedrukte als mijn online portfolio’s, zonder
dat ik u hiervan moet op de hoogte brengen en zonder dat ik u daar toestemming dien voor te vragen.
Ik mag voor u geproduceerd werk echter nooit hergebruiken voor andere klanten. Indien dit zo om één of andere reden wenselijk is, zal ik u daar altijd uw
toestemming om vragen.
3.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient u mijn naam correct en ondubbelzinnig te vermelden bij elk publiek gebruik van mijn fotografie en andere
realisaties, zodat het werk onmiddellijk aan mij kan worden toegewezen.
Op een website, een facebookpagina of andere sociale media, een folder of editoriale publicatie waar mijn foto’s gebruikt worden, volstaat één vermelding
(bijvoorbeeld in een colofon).
4.
U mag mijn foto’s zelf nooit wijzigen. Onder ‘wijzigingen’ wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, formaat, kadrage, ed. Ook
omzettingen naar zwart-wit vallen hieronder. Wijzigingen dient u aan te vragen en zal ik zelf uitvoeren.
5.
U staat zelf in voor het verkrijgen van de (officiële) toestemming van alle personen die afgebeeld zijn op de beelden die ik voor u maak.
6.
U heeft als professioneel gebruiker de plicht te onderzoeken of de door u gebruikte foto’s in al uw grafische documenten auteursrechtsrechtelijk zijn beschermd
en wie de maker is. Om zeker te zijn dat u beschermd bent tegen inbreuken betreffende auteursrecht en persoonlijkheidsrecht, beloof ik dat ik bij alle grafische en
audiovisuele producties enkel gebruik zal maken van eigen beeldmateriaal, officiële stockfotografie, of fotografie die voor u specifiek werd gemaakt door andere
fotografen. Het is wel uw eigen verantwoordelijkheid dat u contractueel in orde bent met de andere fotografen die voor u werken.
7.
U bent zelf 100% aansprakelijk voor de juistheid van alle informatie en prijzen in al uw catalogi, brochures en prijslijsten. Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld
voor foutief aangeleverde informatie. Uiteraard doe ik er alles aan om dergelijke fouten te vermijden, maar het is uw verantwoordelijkheid dat ze worden
opgemerkt in voorafgaandelijke correctierondes onder ons beide partijen (cliënt en opdrachtgever).

Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht
Al mijn studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, schetsen, modellen, teksten en video’s) die niet binnen een redelijke periode door een definitieve
bestelling volgen, worden gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke
manier dan ook, toegestaan.

Leveringstermijn
Ik zal mij altijd er toe verbinden het eindresultaat binnen een onder ons afgesproken termijn te leveren die vlot zal volgen, doch redelijk en haalbaar is.

Betalingstermijn facturatie
Onze facturen dienen binnen de 30 dagen betaald te worden. Elke factuur die na deze termijn nog openstaande is, wordt van rechtswege vermeerderd met een
interest van 12 % per jaar.
Wanneer de factuur onbetaald blijft 14 dagen na een aangetekend schrijven van ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 15% van het gefactureerde
bedrag met een minimum van 250 Euro.

Territoriale bevoegdheid bij betwisting
De rechtbank van Tongeren is bevoegd.
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden volgens
artikel 624.1.2 of 4 van het gerechtelijk Wetboek.

