Gebruikersovereenkomst Beeldbank TOERISME OOST-VLAANDEREN

De Beeldbank is eigendom van de VZW TOERISME OOST-VLAANDEREN, met maatschappelijke zetel
te 9000 GENT, Woodrow Wilsonplein 2 en ingeschreven in de KBO op nummer 0407.710.695. (in
deze overeenkomst verder aangeduid als ‘TOV’)
Door de Beeldbank te gebruiken en/of een Account aan te vragen, met het oog op het gebruik van
deze Beeldbank, wordt u geacht deze gebruikersovereenkomst en de daarin vervatte voorwaarden te
hebben aanvaard.
Art. 1 : Definities
-“Het Werk”/“de Werken”: de creaties zoals weergegeven in de Beeldbank.
-“Beeldbank”: het online verzamelpunt van Werken in beheer van TOV, bestemd voor regiopromotie
in de ruimste zin van het woord (met inbegrip van het “Verder gebruik” door “Gebruikers”, conform
voorliggende Gebruikersovereenkomst) en raadpleegbaar op https://beeldbank.tov.be.
-“Gebruikers”: geregistreerde individuele gebruikers van de Beeldbank.
- “Account”: de persoonlijke inschrijving van de Gebruiker en de daaraan verbonden gegevens om in
te loggen.
-“Gebruikersovereenkomst”: huidige overeenkomst met betrekking tot het Verder gebruik van het
Werk door de Gebruikers.
-“Verder gebruik”: het navolgend doelgebonden gebruik door de Gebruikers van het Werk, voorwerp
van de bij de Auteursovereenkomst overgedragen auteursrechten, conform de bepalingen van de
Gebruikersovereenkomst (artikel 3 Gebruikersovereenkomst).
De Gebruiker aanvaardt de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden en bepalingen.
Art. 2 : Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op het Verder gebruik door de Gebruikers van de Beeldbank en
heeft als doel om de voorwaarden en modaliteiten hiervan vast te leggen.
De Beeldbank bestaat uit Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. TOV en de met haar
verbonden regio’s hebben met betrekking tot deze Werken overeenkomsten gesloten met de
Auteurs ervan, waardoor deze werken kunnen geëxploiteerd worden via de Beeldbank.

Daardoor is het TOV toegelaten Verder gebruik door Gebruikers toe te staan op de wijzen zoals
bepaald in deze Gebruikersovereenkomst. Elk ander gebruik is in strijd met deze
Gebruikersovereenkomst en kan aanleiding geven tot de sancties zoals voorzien in art.12.3.
Art. 3. : Het ‘Doelgebonden Verder gebruik’
Artikel 3.1. Doelgebonden gebruik
TOV geeft aan de Gebruiker toelating tot een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en doelgebonden
gebruik van het Werk/de Werken, met name een gebruik door de Gebruiker zelf en beperkt tot diens
eigen publicaties en websites (al dan niet commercieel).
Artikel 3.2. Verder gebruik
Het “Verder gebruik” door individuele geregistreerde Gebruikers heeft uitsluitend betrekking op :
Artikel 3.2.1. Vermogensrechten:
het recht tot tijdelijke exploitatie van het Werk conform volgende limitatieve omschrijving :
- het recht tot reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm (waaronder, maar niet
beperkt tot drukwerk, websites, consumentencampagnes (advertenties, mailing), persacties,
bannering, beursstand affiches, foto’s, dia’s, op websites, in online advertenties, op sociale media,
zowel op papier als digitaal;
-de verspreiding en vermenigvuldiging van de tot stand gebrachte exemplaren via alle mogelijke
communicatiedragers (waaronder maar niet beperkt tot uitnodigingen, programmaboekjes, media,
persberichten en persdossiers, powerpointpresentaties), die behalve in een eerste oplage ook
achteraf kunnen worden bijgedrukt of worden opgenomen in andere afgeleide publicaties, op de
websites van de opdrachtgever en in (eventuele) promotionele campagnes die worden opgezet;
-het recht tot bewaren en opnemen van een geheel of een gedeelte van het Werk in een
documentatiemap, boek, catalogus, databank (grafisch en/of elektronisch), of anderszins, en de
verspreiding van de laatstgenoemde creaties;
Artikel 3.2.2. Morele rechten:
Toerisme Oost-Vlaanderen wenst haar rechten of die van de Auteur te beschermen. De Gebruiker zal
daarom bij elk Verder gebruik steeds volgende gegevens vermelden bij het gebruik van het Werk :
- De naam van de Rechtenhouder onder de vorm van de vermelding “© Copyright Toerisme
Oost-Vlaanderen - voornaam naam Auteur” (de gebruiker zal zich steeds vergewissen van de
naam van Auteur zoals in rand vermeld bij de weergave van het Werk in de Beeldbank).
Zo de naam van de Auteur of de Rechthebbende niet in rand wordt vermeld op de Beeldbank, zal de
Gebruiker de vermelding “© Copyright Toerisme Oost-Vlaanderen” aanbrengen.
Deze naamsvermelding zal gebeuren op de weergave van het werk of in de onmiddellijke nabijheid
ervan.

Voor zover er gewerkt wordt met maar één of twee verschillende Auteurs kan het echter volstaan de
volgende vermelding in het colofon te plaatsen: “de werken opgenomen (in deze brochure) zijn
afkomstig van (naam en voornaam Auteur(s)), © Copyright Toerisme Oost-Vlaanderen”
Art. 4. Uitdrukkelijk verboden gebruik
Algemeen niet toegestaan gebruik is het gebruik van het Werk op een andere manier dan
uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze Standaard Gebruikersovereenkomst, met name het nietexclusief, niet-overdraagbaar en doelgebonden Verder gebruik (artikel 3).
Zo is het de Gebruiker onder meer specifiek verboden :
-het Werk te gebruiken in een kwetsende, beledigende of misleidende context of op een manier die
als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd.
-het Werk te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het merk van een derde of andere
intellectuele eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of
oneerlijke concurrentie.
-het Werk of een gedeelte daarvan te gebruiken als handelsmerk, logo of een andere indicatie van
een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.
- betreffende het werk gebruiksrechten toe te staan aan derden.
-ten onrechte de indruk te wekken, zowel uitdrukkelijk als impliciet, dat het Werk door iemand
anders dan de auteursrechthebbende(n) van het Werk was gecreëerd.
Art. 5 : De duur van het gebruik
De gebruiksrechten en bepalingen onder art. 3, sub 1-3 worden steeds gegeven voor een beperkte
duur of een beperkt gebruik, met name maximaal 1 jaar na de datum van digitale aanlevering van het
Werk.
TOV behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van deze termijn sancties te treffen,
desgevallend deze voorzien in art.12.3.
Art. 6 : De vergoeding door de Gebruiker
Voor het gebruik zoals voorzien onder art.3, dient momenteel geen vergoeding te worden betaald.
TOV maakt echter voorbehoud om in de toekomst alsnog een vergoedingsregeling te voorzien voor
dit gebruik.
Art. 7 : Aansprakelijkheid en vrijwaring
TOV verklaart dat zij over de vereiste auteursrechten beschikt om het Verder gebruik conform artikel
3 van deze Standaard Gebruikersovereenkomst aan de Gebruiker toe te staan.

De Beeldbank en de informatie, de namen, de beelden, de logo’s en de iconen met betrekking tot
TOV of haar diensten zijn beschikbaar “zoals ze zijn”, zonder ruimte voor protesten of goedkeuring,
en zonder enige expliciete of impliciete garantie, inzake geschiktheid voor specifieke doeleinden.
De Beeldbank kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, die door TOV naar eigen
goeddunken zullen worden verbeterd, wanneer ze worden ontdekt. De informatie in deze Beeldbank
wordt tevens op gezette tijden geactualiseerd.
TOV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing
aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen in de informatie, de namen, de beelden, de logo’s
en de iconen of de producten en de diensten die worden vermeld in deze Beeldbank.
De gebruikslicentie die TOV verleent voor het Verder gebruik van het Werk uit de Beeldbank is
beperkt tot een correct doelgebonden gebruik conform artikel 3 van deze overeenkomst. De
Gebruiker is direct verantwoordelijk voor het correct gebruik van het materiaal en voor de context
waarbinnen het materiaal wordt gebruikt.
TOV, noch haar werknemers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, die het
gevolg is, of in verband staat met de toegang tot, of het gebruik van de Beeldbank, of het gebruik en
de verspreiding van de informatie die erin besloten ligt. TOV doet al wat redelijkerwijze mogelijk is
(best effort) om computervirussen, malware en elke andere vorm van schadelijke software uit de
website van de Beeldbank te weren.
TOV is niet aansprakelijk voor virussen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen vooraleer informatie uit deze Beeldbank wordt
gehaald (gedownload).
TOV is niet aansprakelijk voor vorderingen die door derden worden ingesteld m.b.t. de inhoud en de
vorm van het Werk, noch voor indirecte schade.
Art. 8 : Het aanbrengen van wijzigingen aan het Werk van de Auteur
De integriteit van het Werk moet steeds gerespecteerd worden. Dit betekent dat zij niet bewerkt
mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOV.
Deze wijzigingen moeten steeds in overeenstemming zijn met het doelgebonden Verder gebruik ex
artikel 3 van deze overeenkomst. Zij mogen in elk geval niet verder gaan dan het toegestaan gebruik
ex artikel 3 van de Standaard Auteursovereenkomst.
TOV zal zich evenwel niet verzetten tegen mogelijke wijzigingen die enkel noodzakelijk zijn voor de
redactie en lay-out van grafische en/of elektronische reproducties.
Art. 9 : Wijziging algemene voorwaarden
TOV behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de
Beeldbank wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kosten die worden
geassocieerd met het gebruik te wijzigen.

Art.10 : Klachten
Indien u klachten heeft betreffende de Beeldbank of de Werken in de Beeldbank opgenomen,
verzoekt de TOV u om eerst met haar contact op te nemen via beeldbank@tov.be.
Art. 11 : Account van de Gebruiker en persoonlijke gegevens
Om gebruik te kunnen maken van de Beeldbank is het nodig dat een Gebruiker een account
aanvraagt via de Beeldbank.
Enkel door een Account aan te vragen kan de Gebruiker vanwege TOV de log-in gegevens ontvangen
evenals een paswoord.
De gegevens nodig om een Account aan te vragen, zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen
maken van de diensten die TOV aanbiedt.
TOV stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:
•

Indien het daartoe wettelijk verplicht is

•

Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken

•

Indien die derden door TOV worden ingeschakeld om de door de Gebruiker bestelde Werken
aan te leveren.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, beschikt de Gebruiker over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens.
Het inzagerecht verleent aan de Gebruiker het recht om inzage te krijgen in gegevens die door TOV
worden verzameld. Het correctierecht verleent aan de Gebruiker de mogelijkheid om onvolledige of
onnauwkeurige gegevens te verbeteren.
Een Account wordt individueel toegekend. De Accounthouder is persoonlijk aansprakelijk voor het
correct gebruik van zijn Accountgegevens. Een account verleent enkel gebruiksrechten aan de
Accounthouder of aan de Organisatie/het Bedrijf namens wie de Accounthouder een account heeft
aangevraagd.
Art. 12 : Diversen - Sancties
12.1.
De Standaard Gebruikersovereenkomst met de Gebruikers van de Beeldbank, regelt alle wederzijdse
verplichtingen tussen deze partijen en treedt in de plaats van alle eventueel tussen partijen hieraan
voorafgaande overeenkomsten, gevoerde onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie.
12.2.
Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn,
zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen de
partijen onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepaling te vervangen door een bepaling die
de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk dient te benaderen.

12.3.
Elk gebruik van de Beeldbank in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, geeft TOV het recht om, na
voorafgaande ingebrekestelling, elke verdere toegang tot de Beeldbank te ontzeggen aan de
Gebruiker en/of Accounthouder.
Indien deze inbreuken aanleiding geven tot schadevergoeding van welkdanige aard, zal de Gebruiker
gehouden zijn om TOV te vrijwaren, zowel in hoofdsom intresten als kosten.
TOV is aldus gerechtigd om het Account van de Gebruiker met onmiddellijke ingang te blokkeren en
aan de Accounthouder een nieuwe Accountaanvraag te weigeren.
Art. 13 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
De huidige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Alle geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te GENT, afdeling GENT.

