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algemeen
Je kunt een aanvraag voor een afbeelding uit de collectie van het Fries Museum doen via
het beeldaanvraagformulier. Bij de aanvraag dien je aan te geven welke afbeeldingen je
wenst te ontvangen en of deze voor privégebruik of publicatie bestemd zijn. Alleen compleet
ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
kosten
Voor bijna alle beeldaanvragen dien je een vergoeding voor het beeldmateriaal te betalen.
Bestelling verplicht tot betaling.
Digitaal bestand voor privégebruik
Digitaal bestand voor publicatie (ook online)
Digitaal bestand voor presentatie bij onderzoek*
Een nieuwe foto maken

€ 10,00
€ 40,00
gratis
€ 80,00

*Onder presentaties bij onderzoek verstaan wij presentaties als proefschriften e.d. Publicaties die verkocht gaan worden, of
publicaties die aan de betalende leden van een vereniging worden gestuurd vallen onder de categorie publicatie.

Alle prijzen zijn per afbeelding in euro incl. BTW, wijzigingen voorbehouden.

levertijd
De levertijd van het beeldmateriaal bedraagt twee tot zes weken. Als er een nieuwe foto van
een object gemaakt moet worden, bij aanvraag van meerdere afbeeldingen of bij complexe
aanvragen kan de levertijd langer zijn. Er wordt dan contact met je opgenomen.
gebruiksrechten
Het beeldmateriaal mag eenmalig worden gebruikt en uitsluitend voor het afgesproken doel.
Voor ander of hernieuwd gebruik moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
auteursrechten
Als er op het afgebeelde object auteursrecht van toepassing is, dien je daarvoor
toestemming te vragen aan de rechthebbende. Je moet hiervoor zelf contact opnemen met
de rechthebbende persoon of instelling (bijv. Pictoright). Het Fries Museum is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van een verzuim om toestemming te verkrijgen.
naamsvermelding
Tenzij anders vermeld dient bij gebruik van een afbeelding duidelijk leesbaar bij de
afbeelding te worden opgenomen: Fries Museum, Leeuwarden
bewijsexemplaar
Alle gebruikers verplichten zich om in geval van publicatie of een andere manier van
verveelvoudiging van een afbeelding, kosteloos een bewijsexemplaar van het medium aan
het Fries Museum toe te sturen.

