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0.Inleiding
Extremadura-Images is de naam van het stockbureau van Discover-Extremadura.
Alle rechten voor foto’s liggen bij de fotografen die, via Extremadura-Images, aangesloten
zijn bij Discover-Extremadura en alle betalingen moeten worden gedaan aan DiscoverExtremadura.
Extremadura-Images presenteert ook het werk van andere kunstenaars (bijvoorbeeld schilders
en tekenaars). De rechten voor publicatie van een fotografisch beeld van deze werken behoren
ook bij Discover-Extremadura. Het fysiek verkrijgen van deze werken, het gebruik ervan en
de wijze waarop deze betaald moeten worden, zijn resultaat van rechtstreekse
onderhandelingen met de kunstenaars.
Deze regeling is een wettelijke overeenkomst tussen U en Discover-Extremadura. Door een
bestelling te plaatsen, een beeld te downloaden en / of een beeld uit het stockbureau te
gebruiken, onderschrijft u de voorwaarden in deze overeenkomst. Als u het niet met deze
voorwaarden eens bent, kunt u geen gebruik maken van een beeld van Extremadura-Images.
Op alle beelden rusten rechten, deze zijn via Extremadura-Images en Discover-Extremadura
in het bezit van de fotografen en kunstenaars die zijn aangesloten bij Discover-Extremadura.
Discover-Extremadura behoudt alle rechten die niet in deze overeenkomst staan genoemd.
Uw recht om een beeld te gebruiken treedt pas in werking nadat de betaling is geschiedt aan
Discover-Extremadura (resp. aan de betreffende kunstenaar in het geval van aanschaf van een
niet-fotografisch werk).

I Begripsbepalingen
In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Fotografisch Beeld: betekent elke visuele weergave, optisch, electronisch, digitaal of
anderszins van een beeld (foto, schilderij of ander object) of deel ervan dat via DiscoverExtremadura rechten heeft.
Prijslijst: is een leesbaar en afdrukbaar document waarin de beperkte weergavemogelijkheden
en prijzen staan genoemd bij het gebruik van een Fotografisch Beeld.
Reproductie: is het weergeven of kopiëren van een Fotografisch Beeld of een deel ervan op
welke manier dan ook. Onder reproductie wordt ook verstaan het manipuleren van een
Fotografisch Beeld ( het beeld) of een deel ervan. Alleen de gangbare kleine aanpassingen
mogen worden uitgevoerd (contrast, helderheid, scherpte, beperkte uitsnijding).

II Rechten van de gebruiker
2.1 Afhankelijk van uw betaling en uw accoord met de voorwaarden van de Prijslijst en deze
overeenkomst, geeft Discover-Extremadura u een niet-exclusief, niet-sublicensable en niet
overdraagbaar gebruiksrecht voor reproductie van een Fotografisch Beeld volgens de
voorwaarden van de Prijslijst.
2.2 Als niet anders in de Prijslijst wordt omschreven, geldt het reproductierecht van een
Fotografisch Beeld, eenmalig, voor een bepaalde tijdsperiode, druk, plaats, afmeting, land.
2.3 Als niet anders in de Prijslijst wordt omschreven, geldt het reproductierecht voor een
enkele publicatie, een enkele afmeting, een taalgebied, een land en voor 1 jaar maximaal.
2.4 Alle rechten die niet specifiek worden genoemd, komen toe aan Discover-Extremadura.
Wilt u aanvullende rechten dan moet u een aanvullende regeling voorstellen.
2.5 Alle gepubliceerde Fotografische Beelden moeten worden voorzien van de volgende
credit line:
"©[Naam van de kunstenaar]/[Extremadura-Images]". Voor commercieel gebruik kunt u de
gebruikelijke manier voor de credit volgen.

III Beperkingen van het gebruik
3.1 Discover-Extremadura.com behoudt zich het recht voor om een Fotografisch Beeld niet te
leveren zonder opgaaf van redenen.
3.2 U mag slechts 1 copie van een Fotografisch Beeld opslaan op 1 computer. U mag slechts
een Fotografisch Beeld downloaden op 1 computer en u mag een Fotografisch Beeld niet
verspreiden voor andere doeleinden dan genoemd in de Prijslijst. U mag wel een back-upcopie maken om veiligheidsredenen.
3.3 Wanneer uw gebruikerslicentie eindigt, moet u de Fotografische Beelden en hun kopieën
vernietigen of verwijderen.
IV Betaling
4.1 Discover-Extremadura zorgt ervoor dat de informatie in de Prijslijst volledig en
betrouwbaar is.
4.2 U bent verantwoordelijk voor een correcte betaling conform de Prijslijst.
4.2 In het geval dat u minder betaalt wat volgens de Prijslijst zou moeten, wordt een
verhoging van 1,5 % per maand gevorderd over het achterstallige bedrag.
V garantie, beperkingen en klachten
5.1 Discover-Extremadura kan geen verantwoordelijkheid nemen voor rechten op namen,
personen, kunstwerken, merken e.d. op de door u gereproduceerde Fotografische Beelden. U
moet zelf ervoor zorgdragen dat deze rechten afgedekt zijn.
5.2 Discover-Extremadura.com voorziet elk Fotografisch Beeld van de juiste captureinformatie. Maar Discover-Extremadura kan geen verantwoordelijkheid dragen als deze
informatie niet correct blijkt te zijn
5.3 Mocht u klachten hebben over Discover-Extremadura of haar producten, schrijf dan
binnen 30 dagen na uw betaling aan: Discover-Extremadura, Finca Cerro de las Viñas, 10129
Berzocana – Cáceres, Spain. Wij nemen dan binnen 10 werkdagen contact met u op om een
oplossing te bedenken.
VI Werking
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Spaanse recht.
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