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Algemene Voorwaarden
1.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Een werk:

een werk van letterkunde, wetenschap of kunst zoals
bedoeld in de Auteurswet van een door Pictoright
vertegenwoordigde kunstenaar.

Gebruik van een werk:

openbaarmaking en/of verveelvoudiging van een werk zoals
bedoeld in de Auteurswet.

Gebruiker:

de gebruiker van een werk en de wederpartij in de zin van
art. 6: 231 BW.

Licentie:

toestemming voor gebruik van een werk.
2.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen Pictoright en een gebruiker tenzij
zij schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3.

Licentie

Voor het gebruik van een werk van een door Pictoright
vertegenwoordigde auteursrechthebbende dient de
gebruiker vooraf auteursrechtelijke toestemming van
Pictoright te hebben verkregen. Toestemming kan door
Pictoright slechts worden verleend indien de gebruiker een
schriftelijke aanvraag (middels een aanvraagformulier) voor
toestemming heeft ingediend.
Op het moment dat Pictoright schriftelijk toestemming voor
het gebruik van een werk verleent, komt een
licentieovereenkomst tot stand tussen de gebruiker en
Pictoright. De toestemming wordt geacht pas te zijn
verleend wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Gebruik
dat niet aan alle voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als
gebruik zonder licentie.
Het enkele feit dat de gebruiker van een werk een
vergoeding aan Pictoright betaalt, betekent niet dat
daardoor toestemming van Pictoright is verkregen.
Indien toestemming tot gebruik van een werk wordt
verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig
gebruik of tot gebruik gedurende de overeengekomen
periode. De toestemming strekt zich bovendien slechts uit
tot gebruik in ongewijzigde vorm ten behoeve van een doel,
oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst voor ogen stond. Voor elk ander gebruik
moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Bij onjuist
gebruik van het werk door gebruiker zal de gebruiker na
verzoek hiertoe door Pictoright een rectificatie plaatsen,
onverminderd de overige rechten van Pictoright in een
dergelijk geval.
Bij gebrek aan een specifiek overeengekomen wijze van
gebruik en/of omschreven doel en/of oplage worden alleen
die bevoegdheden geacht te zijn gegeven die uit de aard en
strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs
voortvloeien.
Licenties die zijn verleend door Pictoright gelden niet als een
tegen Pictoright of de door haar vertegenwoordigde
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kunstenaars of rechthebbenden in te roepen verklaring ter
zake van de authenticiteit als werk van de kunstenaar.
4.

Persoonlijkheidsrechten

De gebruiker neemt bij het gebruik van een werk de
persoonlijkheidsrechten conform artikel 25 van de
Auteurswet, betreffende naamsvermelding (zie ook onder
5) en respect voor het werk, in acht. De gebruiker
onthoudt zich van wijziging, misvorming, verminking en
andere aantasting van het werk.
5.

Copyrightvermelding

Onder of bij het afgebeelde werk moet steeds een duidelijke
en volledige copyrightvermelding worden geplaatst. De
juiste copyrightvermelding luidt als volgt:
© naam kunstenaar, originele titel werk,
(eventueel gevolgd door vertaling van titel),
jaar creatie, c/o Pictoright Amsterdam 2021
Indien meer werken van verschillende kunstenaars in één
publicatie worden afgebeeld, kan worden volstaan met
opname van de volgende tekst in het colofon of de
aftiteling:
Van werken van beeldende kunstenaars
aangesloten bij een CISAC-organisatie is het
auteursrecht geregeld met Pictoright te
Amsterdam.
© c/o Pictoright Amsterdam 2021
Daarnaast verbindt de gebruiker zich om op een passende
plaats de titel van het gereproduceerde werk en de naam
van de auteur van het werk te vermelden
6.

Auteursrechtelijke vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt door Pictoright
vastgesteld op basis van de opgave door de aanvrager en
de op het moment van gebruik geldende Tarieven Pictoright
en Algemene Tariefbepalingen, welke raadpleegbaar zijn via
de website van Pictoright. De tarieven zijn exclusief BTW.
Betaling van de auteursrechtelijke vergoeding dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet
binnen de gestelde termijn is betaald is de gebruiker van
rechtswege in verzuim. Pictoright heeft het recht het
verschuldigde alsnog van de gebruiker te vorderen
vermeerderd met de wettelijke handelsrente en in de
volledige en buiten rechte te maken kosten.
Pictoright behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1
januari de Tarieven Pictoright aan te passen volgens de
ontwikkeling van de CBS prijsindex en CBS loonindex.
Pictoright behoudt zich ook overigens het recht voor om de
Tarieven Pictoright te wijzigen.
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7.

200% van de auteursrechtelijke vergoeding* met een
minimum van € 100,00

Bewijsexemplaren

De gebruiker dient direct na publicatie kosteloos twee
bewijsexemplaren van publicatie aan Pictoright te doen
toekomen.
8.

De gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de resolutie van de
gebruikte beeldfiles niet hoger is dan 72 dots per inch (dpi)
zodat de beeldfiles niet geschikt zijn voor verdere
commerciële exploitatie. De afmetingen van de afbeelding
zal niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
De wederpartij zal van het beeldmateriaal geen andere
kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke
strikt noodzakelijk zijn voor het produceren van haar
website. Na afloop van de contractduur zal de gebruiker de
gebruikte werkkopie(en) van het beeldmateriaal wissen.
De gebruiker verplicht zich naast de onder 5 genoemde
naamsvermelding tot het aanbrengen van een link
Pictoright naar een daartoe geëigende plaats op zijn website
(homepage of rechtenpagina) waar de navolgende tekst is
opgenomen:
Visitors of this site are reminded that the exhibited
works are subject to copyright law. For use of works
of visual artists affiliated with a CISAC-organization,
other than consultation via Internet, permission is
required from Pictoright

(hyperlink: http:www.Pictoright.nl)

Pictoright can be reached by E-mail (hyperlink:
Mail: Pictoright, PO Box 15887, 1001
AMSTERDAM, the Netherlands.
T + 31 (0)20 5891840 F + 31 (0)20 41242 69

NJ

10. Schade
Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet of
niet volledig is voldaan en daardoor de rechten van de
auteur zijn geschaad, is Pictoright, onverminderd haar
overige rechten in een dergelijk geval, gerechtigd om naast
de auteursrechtelijke vergoeding de volgende forfaitaire schadevergoedingen te vorderen en, zo nodig,
andere rechtsmaatregelen te treffen.
Gebruik zonder licentie:
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Gebruik met vermelding valse naam:
200% van de auteursrechtelijke vergoeding* met een
minimum van € 100,-.

▪

Schending integriteit door
aantasting werk (zie onder 4):

wijziging

of

200% van de auteursrechtelijke vergoeding* met een
minimum van € 100,-.
▪

Combinatie van bovenstaande inbreuken:
300% van de auteursrechtelijke vergoeding* met een
minimum van € 100,-.

De gebruiker van een werk op internet zal Pictoright vrijelijk
en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van
haar site waarop een werk is afgebeeld. Indien hiertoe
speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan
Pictoright verstrekken.

▪

▪

Internet

info@Pictoright.nl)

Gebruik zonder correcte naamsvermelding (zie
onder 5):
100% van de auteursrechtelijke vergoeding* met een
minimum van € 100,-.

Controle

De gebruiker stelt Pictoright in de gelegenheid om op eigen
kosten de boeken en bescheiden van de gebruiker die
betrekking hebben op de exploitatie van de uitgaven waarin
werken
voorkomen
van
de
door
Pictoright
vertegenwoordigde rechthebbenden te doen controleren
door een door haar aan te wijzen registeraccountant, lid van
het NIVRA. Mocht de uitkomst van de controle meer dan
5% afwijken van de opgave en afrekening van de gebruiker
dan zijn de kosten van de controle ten laste van de
gebruiker. Pictoright verplicht zich tot absolute
geheimhouding tegenover derden van alle gegevens die te
hare kennis komen bij de uitvoering van deze bepaling.
9.

▪

* Zoals bepaald in de Tarieven Pictoright
De
genoemde
schadevergoedingen
zijn
slechts
richtinggevend. Pictoright behoudt zich het recht voor
hiervan af te wijken.
Indien door de wederpartij niet is voldaan aan het bepaalde
onder 7 dan is de wederpartij Pictoright de volgende
forfaitaire vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van
2 bewijsexemplaren
▪

Prijs bewijsexemplaar niet bekend :
2 x € 50,-

▪

Prijs bewijsexemplaar bekend:
2 x winkelprijs + € 10,- (exclusief BTW)

11. Aansprakelijkheid
Pictoright is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit
uit een eventuele inbreuk die met het werk wordt gemaakt
op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
Pictoright is evenmin aansprakelijk voor schade die
voortvloeit doordat het werk door gebruiker op andere wijze
dan met Pictoright overeengekomen is gebruikt.
De aansprakelijkheid van Pictoright is steeds beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering
van
Pictoright
wordt
uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden
krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is
de aansprakelijkheid van Pictoright beperkt tot driemaal het
factuurbedrag dat Pictoright bij gebruiker in rekening heeft
gebracht in de 12 maanden voorafgaande aan het moment
waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding
gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van €
20.000.
De aansprakelijkheid van Pictoright is voorts beperkt tot
aanspraken die binnen één jaar na het intreden van de
desbetreffende schade door Gebruiker bij Pictoright zijn
gemeld.

