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Voor behandeling ontvangen en door ondertekening van deze overeenkomst, verleen ik 
onherroepelijk het recht aan de kunstenaar om de licentie en de content op enige wijze, 
vorm of medium, voor alle gebruik dan ook (behalve pornogra�sch of illegaal) te gebruiken, 
in de vorm van onder anderen kunst, reclame, promotie, marketing en de verpakking van 
een product of dienst. Ik ben het ermee eens dat:

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens niet openbaar zullen worden gemaakt, 
maar alleen mogen worden gebruikt in verband met de licentiëring van het materiaal waar 
nodig (bijvoorbeeld om vorderingen te verdedigen en we�elijke rechten te beschermen), en 
deze kunnen zo lang als nodig, worden bewaard om dit doel te bereiken, onder meer om te 
worden gedeeld met sub-licentiehouders en rechtverkrijgenden van de kunstenaar en 
doorgegeven kunnen worden aan landen met verschillende gegevensbescherming en 
privacy we�en waar het kan worden opgeslagen, geraadpleegd en gebruikt.

Ik verklaar, onthef, en ga akkoord met het beschermen van de kunstenaar en haar 
licentiehouders, sub-licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden ("vrijgestelde 
partijen") tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van 
het materiaal, met inbegrip van alle claims wegens smaad of schending van de privacy of 
publiciteit. Ik erken dat de vrijgestelde partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk 
worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik of piraterij van de inhoud/en of materiaal.

Ik verklaar en garandeer dat ik de volledige rechtsbevoegdheid heb om deze overeenkomst 
te voeren op mijn eigen naam, of op de naam van het bedrijf dat eigenaar is van deze 
woning. Ik erken en ga akkoord dat deze overeenkomst bindend is voor mijn erfgenamen 
en rechtverkrijgenden.

Ik heb geen recht om de inhoud of hoe de inhoud wordt gebruikt, te inspecteren of goed 
te keuren;

De inhoud kan worden gebruikt in combinatie met andere a�eeldingen of kan gewijzigd 
worden;

Ik heb verder geen aanvullende claim en geen verdere eisen stellen, verbonden aan de 
inhoud om welke reden dan ook, aan de kunstenaar.

De�nities

"Kunstenaar": elke persoon of entiteit die inhoud/materiaal fotografeert, �lmt of 
opneemt op welke wijze dan ook tijdens de opnamesessie, met inbegrip van de 
kunstenaar's licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

"Claim" betekent iets van waarde in ruil voor de rechten verleend door deze overeen-
komst.

"Inhoud" betekent stilstaande of bewegende foto's of �lms, illustratie, animatie, audio of 
andere opnames gemaakt van het onroerend goed, zakelijk of persoonlijk, zoals 
hieronder aangegeven, waarvan ik eigenaar ben of de bevoegdheid heb om toe te staan, 
als het onderwerp van de opnamesessie.


