Prijslijst en Voorwaarden beeldmateriaal
Centraal Museum Utrecht
Beeldmateriaal voor publicatie en presentatie
Wij leveren standaard: tif, max A4, 300dpi.
Kosten levering voor éénmalig gebruik: €80
Gebruik op omslag: + €40
Gebruik voor oplage boven 5000: + €80 per afbeelding
Gebruik als campagnebeeld /overig: op aanvraag
Het beeldmateriaal wordt via Wetransfer verstuurd.
Levering op cd : €20
Spoedbestelling: + 50% van totaal factuur
*Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW
*Wanneer u een foto of digitale opname bestelt van een collectiestuk waarvan nog
geen opname aanwezig is, betaalt u de opnamekosten. U krijgt hierover tevoren
bericht. De nieuwe opname blijft eigendom van het Centraal Museum.
*Tarieven van derden (Pictoright etc.) zijn niet inbegrepen. Alle van toepassing
zijnde rechten dienen door de gebruiker zelf te worden geregeld. We raden u aan
contact op te nemen met Pictoright wanneer het een kunstenaar betreft die nog
leeft of minder dan 70 jaar geleden overleden is.
*Levertijd: maximaal 7 werkdagen na ontvangst van betaling.
Spoedbestelling: onmiddellijk na ontvangst van betaling.
*Betaling met Mastercard en Visa mogelijk.
*Overig gebruik: tarief op aanvraag.

Beeldmateriaal voor studie, privégebruik of kleine, nietcommerciële publicaties
U kunt voor studie of privé gebruik de afbeeldingen van onze website kopiëren.
Wel graag vervaardiger, datering en Centraal Museum Utrecht vermelden.
Voor kleine, niet-commerciële publicaties kan beeldmateriaal (jpg, 300dpi, max
15cm) aangevraagd worden tegen administratiekosten à €25 (minimum bedrag).
Omschrijf in uw aanvraag voor beeldmateriaal duidelijk doel en gebruik van het
beeldmateriaal. Vermeld titel publicatie, uitgever en oplage.
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Voorwaarden gebruik beeldmateriaal
1. Het beeldmateriaal mag eenmalig worden gebruikt en uitsluitend
voor het afgesproken doel. Voor ander gebruik moet een nieuwe
aanvraag worden ingediend.
2. Het beeldmateriaal mag niet aan derden ter beschikking worden
gesteld. In geval van beeldmateriaal bij bruiklenen zijn er geen
extra kosten bij gebruik voor educatieve en promotionele
doeleinden. Vermelding van credit line is verplicht.(Gebruik als
campagnebeeld alleen op aanvraag, zie Prijslijst)
3. Als een op het beeldmateriaal vastgelegd werk auteursrechtelijk
is beschermd, mag de gebruiker dat werk niet reproduceren of
publiceren voordat de gebruiker daarvoor toestemming heeft
gekregen van de auteursrechthebbende. De gebruiker moet die
toestemming zelf aanvragen. Het Centraal Museum is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van een verzuim van de gebruiker om
toestemming te verkrijgen.
4. Bij reproductie voor zakelijk gebruik en publicatie van het op
het beeldmateriaal vastgelegde werk moeten duidelijk leesbaar
worden vermeld:
a. titel en jaar van ontstaan van het werk,
b. naam van de kunstenaar,
c. de door de auteursrechthebbende gewenste gegevens,
d. Image & copyright Collectie Centraal Museum, Utrecht (indien
anders, dan wordt dit aangegeven).
e. “foto” gevolgd door de naam van de fotograaf (indien bekend)
5. Bij zakelijk gebruik moet direct na reproductie van het op het
beeldmateriaal vastgelegde werk aan het Centraal Museum kosteloos
een bewijsexemplaar worden toegestuurd van het medium waarin of
waarop de reproductie heeft plaatsgehad.
6. In geval de gebruiker een voorwaarde overtreedt, is de
gebruiker aan het Centraal Museum een boete van €250 verschuldigd.
7. Van deze voorwaarden kan slechts door het Centraal Museum en
dan nog alleen schriftelijk worden afgeweken.
8. Voor het annuleren van een bestelling na bevestiging van de
bestelling via email of telefonisch, wordt 10% van de totale
rekening in kosten gebracht.
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