KUNSTENAAR!
FIGHT FOR YOUR

PICTORIGHT
HET RECHT VAN DE KUNSTENAAR
Je maakt kunst: installaties, beelden, schilderijen of objecten met een eigen,
origineel karakter. Jij creëert het, jij hebt het intellectueel eigendom. Om dat te
beschermen, is er auteursrecht. Dit recht verkrijgt de maker vanzelf. Het houdt
in dat jij degene bent die bepaalt wat er met je werk gebeurt. Bijvoorbeeld
of het mag worden afgebeeld en wat voor vergoeding je daarvoor vraagt.
Maar ook dat jij de enige bent die iets mag aanpassen of veranderen. En dat
je je kunt verzetten tegen aanpassingen of veranderingen die anderen
ongevraagd maken.
Toch krijg je in de praktijk lang niet altijd waar je recht op hebt. Want het
regelwerk dat daarbij komt kijken is meestal niet het leukste gedeelte van je
werk en kost veel tijd. Pictoright kan je daarbij helpen.

WAT DOET PICTORIGHT?
Pictoright zorgt ervoor dat je een redelijke vergoeding krijgt als je schilderij
bijvoorbeeld op een poster of ansichtkaart komt te staan, een installatie
wordt afgebeeld in een boek of tijdschrift, of sculptuur als replica op de markt
verschijnt. Onze overzichtelijke tarieven en de vindbaarheid van aangeslotenen
via de ledenlijst maken het voor uitgeverijen en musea gemakkelijker om
werk te gebruiken. Daarnaast innen we volgrecht bij de kunsthandel als een
kunstwerk daarvoor in aanmerking komt.
Maar ook als er iets misgaat kunnen beeldmakers een beroep doen op
Pictoright. Bijvoorbeeld als er zonder toestemming gebruik wordt gemaakt
van je kunst of als je werk wordt nagemaakt. Onze juristen staan klaar om te
helpen bij inbreuken.

SLUIT JE AAN VOOR JE COMPLETE AUTEURSRECHT
Beeldend kunstenaars hebben baat bij de meest uitgebreide aansluiting:
Compleet. Het totaalpakket voor alle auteursrechten, zodat je er zelf geen
omkijken meer naar hebt. We verlenen namens jou toestemming voor gebruik
van je werk. We innen zowel de individuele als collectieve vergoedingen
voor openbaarmakingen en regelen het volgrecht bij doorverkopen via de
kunsthandel. En we keren de vergoedingen waar je recht op hebt in vier
uitkeringsronden per jaar aan je uit.

ONTVANG EEN
VERGOEDING

CLAIM
JE RECHT

SLUIT JE AAN
BIJ PICTORIGHT

DOE DE TEST!

Staat je werk in boeken,
tijdschriften of kranten?
Is je kunst wel eens te zien
op tv?

Krijg je wel eens telefoontjes van mensen die
jouw werk willen publiceren?
Wordt je werk vaak ongevraagd gebruikt?
Verdienen anderen geld aan jouw werk?
Is je kunst wel eens zomaar weggehaald?
Zijn je kunstwerken zonder je toestemming
door anderen bewerkt?
Wordt je kunst nagemaakt?
Ben je ongewild tijd kwijt aan administratieve
rompslomp?

Wist je dat
je hiervoor
een extra
vergoeding
kunt krijgen?

Wil je het
regelwerk
dat hierbij
komt kijken
uitbesteden?

COLLECTIEF

INDIVIDUEEL

WWW.PICTORIGHT.NL

Wordt je werk verkocht
door kunsthandel
en veilinghuizen?

Wil je bij
doorverkopen
de vergoeding
ontvangen
waar je recht
op hebt?

VOLGRECHT

