Algemene Voorwaarden Regiostock.nl
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
a. Regiostock.nl: is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hollandse Hoogte B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 33180162.
b. Regiostock.nl
c. Contractspartij: de ‘wederpartij’ van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 B.W.
d. Maker: de maker (m/v) in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw 1912), die het Bureau opdracht
heeft gegeven zijn Werk te exploiteren.
e. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet, met name doch niet limitatief een fotografische
werk.
f. Foto: het digitale bestand, door het Bureau aan de Contractspartij geleverd, waarop een Werk (al
dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.
Omwille van de leesbaarheid is in deze Algemene Voorwaarden, daar waar het ‘m/v’ betreft, gekozen
voor de mannelijke vorm. Uiteraard is hier echter ook de vrouwelijke vorm mee bedoeld.
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het Bureau en
een Contractspartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en
uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn uitgeweken. Algemene Voorwaarden die door
een Contractspartij worden gehanteerd, worden door het Bureau uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Tarieven
Tarieven zijn nadrukkelijk en eenduidig vastgelegd op de website van Regiostock.nl.
4. Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk langs elektronische weg.
5. Levering
Foto’s worden uitsluitend geleverd door download van de website van het Bureau, nadat de
Contractpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De overeengekomen levertijd is onmiddellijk na
ontvangst van de betreffende betaling.

6. Zorgplicht tegengaan hergebruik
De Contractspartij is niet gerechtigd de aangekochte foto;
a. door te geven aan derden,
b. langer te gebruiken, of te hergebruiken dan in de prijslijst aangegeven.

7. Reclame
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na levering, per
e-mail of telefonisch aan het Bureau te worden medegedeeld. E-mail adres en telefoonnummer
staan gepubliceerd op de homepage van Regiostock.nl. Het Bureau heeft het recht binnen een
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor Contractspartij zou leiden.
8. Eigendom
Foto’s worden nimmer eigendom van Contractspartij, tenzij schriftelijk tussen het Bureau en de
Contractspartij overeengekomen.
9. Gebruiksrecht (Licentie) en Intellectuele Eigendomsrechten
Het Bureau verleent op het moment van download toestemming tot gebruik van een Werk: de
toestemming betreft uitsluitend éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm zonder toevoegingen die
het Werk of het daarop afgebeelde respectievelijk de daarop geportretteerde in een negatieve
context plaatsen, ten behoeve van één enkele uitgave, met een looptijd van maximaal een jaar.
Geen enkele openbaarmaking en/of verveelvoudiging en/of ander gebruik van het Werk op welke
wijze dan ook, is toegestaan zolang de Contractspartij nog niet heeft voldaan aan enigerlei
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst met het Bureau.
De Contractspartij kan niet zonder schriftelijke toestemming van het Bureau rechten en/of plichten,
voortkomend uit de onderliggende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, overdragen of in
licentie geven aan derden.
10. Vervolg Intellectuele Eigendomsrechten: Naamsvermelding
De Contractspartij draagt zorg voor de navolgende naamsvermelding van gebruikte Foto’s onder
Foto, of in het colofon waarin naar de Foto wordt verwezen:
Naam fotograaf, Regiostock.nl
11. Overige Bepalingen
Het Bureau is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Contractspartij is ontstaan, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van het Bureau of van door haar ingeschakelde
personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het
Nederlandse Recht, waarbij het Bureau domicilie kiest te Amsterdam.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in maart 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 33180162

