ARCHITECT!
FIGHT FOR YOUR

PICTORIGHT
HET RECHT VAN DE ARCHITECT
Jouw ontwerpen zijn om in te wonen, te werken of te ontspannen.
Jij verzint en creëert het, dus jij hebt het intellectueel eigendom. Om dat te
beschermen, is er auteursrecht, een recht dat de maker vanzelf krijgt. Het
houdt in dat jij degene bent die bepaalt wat er met je werk gebeurt en dat je
je kunt verzetten tegen aanpassingen of veranderingen die anderen zonder
jouw toestemming maken.
Nu regel je dat als architect meestal al met je opdrachtgever,
maar toch zijn er in de praktijk gevallen waarin het uitoefenen van het
auteursrecht meer werk met zich meebrengt. Wist je bijvoorbeeld dat je
recht hebt op een vergoeding als je bouwtekeningen of maquettes worden
gepubliceerd? Of als je werk, al dan niet gevraagd, wordt afgebeeld met
commerciële doeleinden?

WAT DOET PICTORIGHT?
Pictoright kan helpen bij het beheren van je auteursrecht. We zorgen ervoor
dat je een redelijke vergoeding krijgt voor de reproductie van bouwtekeningen
en maquettes door anderen. En in sommige gevallen zelfs voor publicatie van
foto’s waarop jouw ontwerp te zien is.
Bovendien hebben we juristen in huis voor gevallen waarin het misgaat.
Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van auteursrecht en kunnen je adviseren
of in geschillen vertegenwoordigen.

SLUIT JE AAN VOOR JE COMPLETE AUTEURSRECHT
Architecten hebben baat bij de meest uitgebreide aansluiting: Compleet.
Het totaalpakket voor al je auteursrechten. In de praktijk betekent dit je
individuele en collectieve rechten. Het volgrecht is slechts in zeer incidentele
gevallen aan de orde.
De vergoedingen die we voor je innen worden vier keer per jaar aan
je uitbetaald. En mocht er onverhoopt inbreuk gemaakt worden op je
rechten, dan staan onze juristen klaar om te helpen.

CLAIM
JE RECHT

ONTVANG EEN
VERGOEDING

SLUIT JE AAN
BIJ PICTORIGHT!

DOE DE TEST!

Worden je bouwtekeningen
of maquettes gepubliceerd?
Wordt je werk door anderen
afgebeeld voor commerciële
doeleinden?

Wil je
hiervoor een
vergoeding
krijgen zonder
er zelf achteraan
te gaan?

Wist je dat
je hiervoor
een extra
vergoeding
kunt krijgen?

INDIVIDUEEL

COLLECTIEF

WWW.PICTORIGHT.NL

