Algemene Gebruikersvoorwaarden:
Artikel 1 - Definities:
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde
betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Hollandpix

Hollandpix, gevestigd aan de obliehoren 38, 2201 VG te Noordwijk ,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 59780533 ,
hierna te noemen Hollandpix . Hollandpix is een eenmanszaak die gericht is
op het samenbrengen van Fotografen en Gebruikers.

Dienst

De door Hollandpix geleverde dienst, bestaande uit het faciliteren van een `
netwerk/website/platform waarbij Fotografen en Gebruikers door
tussenkomst van Hollandpix samen worden gebracht. Hierdoor kunnen
Fotografen hun werk aanbieden en kunnen Gebruikers dit werk vervolgens
kopen en voor persoonlijke, redactionele en commerciële doeleinden
gebruiken.

Fotograaf

Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die is geregistreerd
op de website en door middel van Hollandpix werken aanbiedt op de
website.

Gebruiker

Het bedrijf, de onderneming of de natuurlijke persoon die toegang heeft tot
de werken op de databank van Hollandpix, zich door middel van een
account heeft geregistreerd op de website of een licentie op een werk heeft
gekocht.

GebruikersVoorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn indien de Gebruiker gebruikt maakt
van zijn toegang tot de werken op de databank van Hollandpix of gebruik
maakt van de door Hollandpix aangeboden diensten. De
Gebruikersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

Overeenkomst

De overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en Hollandpix op
het moment dat de Gebruiker (met een account) aangeeft een licentierecht
op een werk te willen dat door Hollandpix aangeboden wordt op de
website/ een licentierecht op een werk dat door Hollandpix aangeboden
wordt koopt.

Gebruik

Het op grond van deze Gebruikersvoorwaarden gebruiken van werk voor
persoonlijk, commerciële of redactionele doeleinden.

Commerciële

Het publiceren van werk in gedrukte vorm met als oogmerk het maken van

Publicatie

winst. Commerciële publicatie omvat het gebruik op; bedrijfswebsites
(banners, sfeerbeeld, achtergrond of logo), ansichtkaarten, puzzels,
kalenders, displays, canvas, verpakkingen, flyers, brochures, posters en
andere reclame-uitingen, waaronder; promotionele- of instructie films,
commercials, uitingen op billboards, aanplakbiljetten, tentoonstellingen,
point of sale reclame en advertenties.

Redactionele
Publicatie

Het publiceren van werk in gedrukte vorm voor niet-commerciële en nietpromotionele doeleinden. Redactionele publicatie omvat publicatie in
kranten, nieuwsberichten, tijdschriften, vakbladen, (informatieve) boeken,
films of video documentaires en/of nieuwsuitzendingen zonder
winstoogmerk.

Offerte/Aanbieding

Elke aanbieding van een werk aan de Gebruiker.

Account

De persoonlijke omgeving op de website waartoe de Gebruiker toegang
heeft na het invoeren van de inloggegevens.

Inloggegevens

De door de Gebruiker gekozen inlognaam en wachtwoord.

Website

De website van Hollandpix, zijnde: www.hollandpix.com.

Werken

De foto(‘s) die door de fotograaf op de website geüpload worden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid:
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en/of
aanbieding van Hollandpix. Alsmede op ieder gebruik van de werken, de website en de
diensten van Hollandpix. Door gebruik te maken van een account, de website, dan wel
door gebruik te maken van de diensten van Hollandpix, op welke manier dan ook,
aanvaardt de Gebruiker automatisch deze Gebruikersvoorwaarden.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere
voorwaarden van de Gebruiker zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook
uitdrukkelijk door Hollandpix van de hand gewezen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Hollandpix en de gebruiker zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe
bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en).
Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oude bepaling(en) in acht
genomen.
4. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te
worden uitgelegd.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient ook deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te
worden beoordeeld.

6. Indien Hollandpix niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van
toepassing zijn, of dat Hollandpix in enige mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te
verlangen.
Artikel 3 - Wijziging van de voorwaarden:
1. Hollandpix is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van een
wijziging zal de Gebruiker altijd op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen
kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen enkel van kracht zijn
nadat de wijziging aan de Gebruiker kenbaar is gemaakt. Door gebruik te blijven maken
van de dienst van Hollandpix accepteert de Gebruiker onherroepelijk de gewijzigde en/of
aangevulde Gebruikersvoorwaarden. Op de website zullen altijd de meest recente
Gebruikersvoorwaarden te vinden zijn.
2. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde
Gebruikersvoorwaarden staat het hem vrij om niet langer gebruik te maken van de door
Hollandpix aangeboden diensten. Dit heeft echter geen invloed op reeds aangeschafte
werken of enig ander gebruik van de diensten van Hollandpix.
Artikel 4 - Account:
1. Om gebruik te maken van de dienst(en) van Hollandpix dient de Gebruiker een account
aan te maken op de website. Door het aanmaken van een account doet de Gebruiker als
het ware een verzoek aan Hollandpix om toegang te krijgen tot de door Hollandpix
geleverde dienst(en). Het staat Hollandpix echter vrij om een Gebruiker te weigeren.
2. Door het aanmaken van een account accepteert de Gebruiker deze
Gebruikersvoorwaarden.
3. Het account van de Gebruiker is strikt persoonlijk en mag onder geen beding aan een
derden worden overgedragen of op enige andere wijze door een derden worden gebruikt.
De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik van de dienst(en) van Hollandpix via het
account. Hollandpix mag er hierbij te alle tijden vanuit gaan dat Gebruiker degene is die
zich met zijn inlognaam en wachtwoord inlogt op het account. Hollandpix is niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige (ongeoorloofde) toegang tot het
gebruik van de Website en/of diensten van Hollandpix door een derden.
4. Indien de Gebruiker weet of redelijk moet vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient de Gebruiker Hollandpix hiervan direct op de hoogte te
stellen. Dit geldt onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende
maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
5. Hollandpix is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgave van reden, een Gebruiker te
weigeren om een licentie op een van de werken te kopen.
6. Hollandpix is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande kennisgeving,:
- procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de
dienst aan te brengen en
- de dienst of het account van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te
stellen, te beperken of te beëindigen.
Artikel 5 – Persoonsgegevens en Privacy:
1. In de Privacy statement, welke te vinden is op de website;
https://www.hollandpix.com/privacy/ , staat aangegeven hoe Hollandpix omgaat met de
privacy(gegevens) van de Gebruiker.

2. Hollandpix treedt op als bemiddelaar tussen de Fotograaf en de Gebruiker. De
gedetailleerde informatie van een Gebruiker blijft hierbij anoniem. In de gevallen dat er
gedreigd wordt met gerechtelijke stappen, ter verdediging in een gerechtelijke procedure,
of indien de wet het vereist is Hollandpix wél gerechtigd tot bekendmaking van de
gebruikersinformatie.
Artikel 6 – Offertes en aanbiedingen:
1. Hollandpix kan gebruik maken van offertes en/of aanbiedingen, waarbij de
geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Als in een offerte en/of aanbieding geen
termijn wordt gesteld, verloopt de geldigheid van de offerte en/of aanbieding veertien (14)
dagen na dagtekening.
2. Hollandpix kan niet aan een offerte en/of aanbieding gehouden worden, indien de
Gebruiker redelijkerwijs behoort of kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel
een onderdeel daarvan kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.
3. De in een offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding van Gebruiker op enige wijze afwijkt van hetgeen vermeld in de
offerte en/of aanbieding van Hollandpix, dan is Hollandpix hier onder geen beding aan
gebonden.
Artikel 7 – Licentievoorwaarden:
1. Nadat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichting jegens Hollandpix heeft voldaan,
verleent Hollandpix de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en
niet-sublicentieerbare licentie om de geselecteerde werken te gebruiken conform het
bepaalde in de overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden.
2. Na het voldoen van de betalingsverplichting ontvangt de Gebruiker het recht om voor de in
de overeenkomst nader omschreven periode het werk te gebruiken voor persoonlijke,
redactionele, en/of commerciële doeleinden.
3. De bij publicatie voor redactionele doeleinden heeft de Gebruiker het recht om:
- het werk in gedrukte vorm bij een redactionele publicatie gebruiken, ter ondersteuning
van een informatieve tekst, en
- het werk ter ondersteuning van een redactionele tekst te gebruiken. Het gebruik dient
wel te geschieden met een bronvermelding, zijnde: © Hollandpix/naam van de
Fotograaf. In het geval het werk op deze manier gebruikt wordt mag het werk voor
onbepaalde tijd en voor een onbepaald aantal bezoekers gebruikt worden.
4. Bij publicatie voor commerciële doeleinden heeft de Gebruiker het recht om het werk te
gebruiken op; bedrijfswebsites (banners, sfeerbeeld, achtergrond of logo), ansichtkaarten,
puzzels, kalenders, displays, canvas, verpakkingen, flyers, brochures, posters en andere
reclame-uitingen, waaronder; promotionele- of instructie films, commercials, uitingen op
billboards, aanplakbiljetten, tentoonstellingen, point of sale reclame en advertenties. Bij
eventueel ander gebruik dient de Gebruiker te allen tijden contact met Hollandpix op te
nemen.
5. De overeenkomst tot verlening van de licentie komt tot stand op het moment dat de
Gebruiker op de website van Hollandpix aangeeft dat hij een licentie op een werk wil kopen
en de vergoeding hiervoor betaalt heeft. Op dit moment gaat tevens de licentieperiode in.
6. Een bevestiging van de Gebruiker kan niet van een offerte afwijken. Indien dit echter toch
het geval is geldt de offerte als overeenkomst.
7. Na het verlopen van de licentieperiode, zoals is overeengekomen in de overeenkomst
tussen de Gebruiker en Hollandpix, verwijdert de Gebruiker de werken en alle kopieën

hiervan van alle elektronische en draagbare opslagmedia. Van deze verwijdering dient de
Gebruiker Hollandpix schriftelijk op de hoogte te stellen.
8. Indien de Gebruiker na het verlopen van de overeengekomen licentieperiode het werk nog
steeds gebruikt, zal Hollandpix de Gebruiker een nieuwe factuur sturen op basis van het op
dat moment geldende tarief voor het werk/op basis van het eerder overeengekomen.
Dit recht geldt onverminderd de overige rechtsmiddelen die Hollandpix op grond van deze
Gebruikersvoorwaarden in kan zetten, waaronder ook het recht op een eventuele
aanvullende schadevergoeding.
9. Hollandpix behoudt zich het recht voor om te allen tijden, zij het onder vermelding van
reden, een licentie in te trekken. Direct na schriftelijke mededeling van een eventuele
intrekking van de licentie zal de Gebruiker iedere verveelvoudiging en openbaarmaking
van het werk staken en gestaakt houden. Ook zal de Gebruiker alle vereenvoudigingen van
het werk vernietigen, dan wel verwijderen, op de wijze omschreven in artikel 7 lid 8 van
deze Gebruikersvoorwaarden.
Artikel 8 – Portretrecht en gebruik in context:
1. Indien op het werk personen individueel herkenbaar zijn en dit werk voor commerciële
doeleinden gebruikt wordt, kan het portretrecht van toepassing. De Gebruiker is zelf
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de werken en de zorg dat de juiste rechten,
zoals het portretrecht, gewaarborgd worden. Hollandpix aanvaardt geen
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims van personen die menen dat
hun portretrecht geschonden is.
2. Bij commercieel en/of redactioneel gebruik van het werk kunnen personen zich, door een
combinatie van het werk met tekst of ander beeld, benadeeld voelen. De Gebruiker is te
alle tijden verantwoordelijk voor het (juiste) gebruik van de werken. Hollandpix aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims van personen die
menen te zijn benadeeld doordat het werk in een bepaalde context geplaatst is.
Artikel 9 – Toegestaan gebruik:
1. Na het verkrijgen van een licentie op een werk is het de Gebruiker toegestaan om het werk
te downloaden, dan wel te kopiëren naar de harde schijf van zijn eigen computer. Werken
en eventuele afgeleide kopieën mogen enkel en alleen op deze computer gebruikt worden.
Slechts indien de Gebruiker iemand inhuurt voor productontwerpen en/of grafische
vormgeving mag het werk op nog één andere computer gebruikt worden. De Gebruiker
dient er in dit geval voor te zorgen dat alle voorwaarden van deze Gebruikersvoorwaarden
gerechtvaardigd worden en dat de werken na het betreffende gebruik van verwijdert
worden.
Artikel 10 – Beperkingen van het gebruik:
1. De Gebruiker erkent dat alle rechten op het werk zijn voorbehouden aan Hollandpix. De
Gebruiker verzekert dat hij het werk niet op enige manier zal gebruiken die in strijd is met
deze Gebruikersvoorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Gebruik dat niet is toegestaan is onder andere, maar niet beperkt tot:
- het overdragen of verder licentiëren van de licentie, dan wel het sublicentieren,
herlicentieren, uitlenen of leasen van werken;
- het creëren en/of maken van een afgeleid gebruik van een werk;
- het gebruik van een werk op een manier die lasterlijk, pornografisch of obsceen is, op
enige wijze afbreuk doet aan de eer en/of goede naam van de Fotograaf en/of van
Hollandpix, of op enige andere wijze ongepast is;

het gebruik van het werk waardoor op enige wijze het recht op privacy van de
afgebeelde persoon in het geding komt, of een inbreuk maakt op een handelsnaam of –
merk;
- het wijzigen van de metadata en de bestandnaam in en/of van de digitale bestanden,
dan wel het aanbrengen van enige andere informatie op de bestanden;
- het archiveren, heruitgeven, overzetten en/of opslaan van het werk (naar een
database);
- het gebruik van het werk om een bedrijf te promoten dat fotografische werken
aanbiedt, licenties verleent of op enige andere wijze concurreert met Hollandpix.
Bij publicatie van het werk dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat er een bronvermelding
opgenomen wordt, zijnde: © Hollandpix/naam van de Fotograaf.
Het de Gebruiker niet toegestaan om veranderingen in het werk aan te brengen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij twijfel over het gebruik van een werk dient de Gebruiker te alle tijden contact op te
nemen met Hollandpix.
Indien de Gebruiker een werk gebruikt op een manier die de afgegeven licentie overschrijdt
zonder dat Hollandpix de Gebruiker van een upgrade heeft voorzien of op een manier die
op enige andere wijze strijdig is met deze Gebruikersvoorwaarden en/of enige bepaling in
de overeenkomst, verbeurt de Gebruiker een direct opeisbare boete van driehonderd (300)
procent van de gebruikelijke vergoeding die Hollandpix rekent voor het gebruik. Dit geldt
onverminderd de overige rechtsmiddelen die Hollandpix op grond van deze
Gebruikersvoorwaarden in kan zetten, waaronder ook het recht op een eventuele
aanvullende schadevergoeding.
-

2.
3.
4.
5.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten:
1. De Gebruiker erkent dat er op het werk en/of de inhoud van het werk (intellectuele
eigendoms-)rechten van derden kunnen rusten, waaronder (maar niet beperkt tot);
het auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten.
2. De Gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het werk, waaronder
(maar niet beperkt tot) het auteursrecht, bij de Fotograaf blijven rusten.
3. Geen bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden zal uitgelegd worden als een overdracht
van (intellectuele eigendoms-)rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
4. Indien de context van een publicatie van het werk door de Gebruiker met zich meebrengt
dat de in het werk geportretteerde persoon een redelijk belang heeft om zich tegen de
publicatie te verzetten, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
toestemming v van deze persoon voor de publicatie.
5. Indien de context van de publicatie van het werk met zich meebrengt dat de toestemming
van een Merkhouder is vereist voor het gebruik van een merk en/of teken dat is afgebeeld
op een werk, is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde
toestemming. Hollandpix staat niet in voor (het verkrijgen van) deze toestemming van een
merkhouder.
6. De Gebruiker vrijwaart Hollandpix en de Fotograaf van alle aanspraken met betrekking tot
alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van het werk.
Artikel 12 – Ontbinding en beëindiging:
1. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van
hetgeen Hollandpix reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover gestelde
betalingsverplichting van de Gebruiker. Bedragen die Hollandpix vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen Hollandpix ter uitvoering van de overeenkomst reeds

naar behoren heeft geleverd en/of verricht, blijft de Gebruiker aan Hollandpix verschuldigd
en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
2. Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt beëindiging vervalt per direct het
recht van de Gebruiker om het werk te gebruiken en wordt hem de toegang tot zijn account
op de website direct ontzegd. Gebruiker zal het Werk vervolgens vernietigen, dan wel
verwijderen, op de wijze als omschreven artikel 7 lid 8 van deze Gebruikersvoorwaarden.
Artikel 13 – Betaling en betalingsvoorwaarden:
1. De op de website vermelde prijzen/vergoedingen zijn, tenzij anders wordt aangegeven,
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2. Hollandpix is te allen tijde gerechtigd om de prijzen/vergoedingen voor licenties en het
aantal exemplaren dat onder de licentie valt aan te passen. Eventuele wijzigingen kunnen
niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen geen gevolgen hebben voor
reeds verleende sublicenties.
3. Na betaling zal Hollandpix de Gebruiker per e-mail een factuur toezenden.
Artikel 14 – Klachten:
1. Klachten over de door Hollandpix verrichte dienst(en) dient de Gebruiker binnen twee (2)
weken na de factuurdatum aan Hollandpix kenbaar te maken. Dit kan door te mailen naar;
info@hollandpix.com. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Hollandpix hier adequaat op kan
reageren.
2. Eventuele klachten zullen door Hollandpix binnen twee weken beantwoord worden.
Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt Hollandpix
dit zo spoedig mogelijk mede en doet Hollandpix zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk
alsnog te reageren.
3. Indien een klacht -naar de mening van Hollandpix- gegrond is, zal Hollandpix de
werkzaamheden alsnog verrichten en/of zijn fouten zo spoedig mogelijk herstellen.
Artikel 15 – Garanties en verplichtingen Gebruiker:
1. De Gebruiker garandeert dat de persoonsgegevens die hij bij de registratie op de website
heeft opgegeven correct en volledig zijn.
2. De gebruiker verplicht zich iedere adreswijziging terstond, doch binnen een redelijke
termijn, schriftelijk en/of per e-mail (info@hollandpix.com) aan Hollandpix kenbaar te
maken. Bij gebreke van deze verplichting is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die
hieruit voortvloeit.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaring:
1. De aansprakelijkheid van Hollandpix voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering
van de overeenkomst, een onrechtmagie daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt
tot vergoeding van de directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- zaakschade;
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
- de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Hollandpix aan de
overeenkomst te laten beantwoorden;
- de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor
zover de Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking
van de betreffende directe schade.
Dit alles mits het schade betreft waarvoor Hollandpix ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk
gesteld kan worden.

3. Hollandpix is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte
schade wordt verstaan:
- gevolgschade;
- gederfde winst/omzet;
- gemiste besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen en
- schade door bedrijfsstagnatie.
4. De Gebruiker vrijwaart Hollandpix voor enige schade, die kan voortvloeien uit de
onjuistheid van de door hem opgegeven gegevens.
5. Hollandpix is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige (ongeoorloofde)
toegang tot het account van de Gebruiker door (een) derde(n). De Gebruiker is zelf
aansprakelijk voor al het gebruik van zijn account. ‘
6. Hollandpix is niet aansprakelijk voor het aanbrengen van procedurele en technische
wijzigingen en/of verbeteringen op de website en het buiten gebruik stellen, beperken of
beëindigen van de dienst of het account van de Gebruiker.
7. De Gebruiker vrijwaart Hollandpix en zijn medewerkers van alle claims,
aansprakelijkheden, verliezen en schades (inclusief advocaatkosten en andere
gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van het gebruik van het werk door een andere
Gebruiker of de Fotograaf zelf. De Gebruiker erkent dat er andere Gebruikers (kunnen) zijn
die een licentie op het werk kunnen hebben en dat Hollandpix geen invloed heeft op de
manier waarop een andere Gebruiker gebruik maakt van deze licentie.
8. De Gebruiker erkent dat Hollandpix niet verantwoordelijk is voor het misbruik van werken
en vrijwaart Hollandpix en zijn medewerkers van alle claims, aansprakelijkheden, verliezen
en schades (inclusief advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn
van het misbruik van één of meerdere werken door (een) derde(n). Wel zal Hollandpix alle
stappen nemen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om dergelijk misbruik
te voorkomen, zo zal openbaarmaking van de werken, anders dan ter sublicentiëring,
geschieden in lage resolutie (72 DPI) en voorzien van een watermerk.
9. Hollandpix is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële
schade, die voortvloeit uit onjuist zijn en/of het door de Fotograaf niet naleven van de in
artikel 8 van de Algemene Voorwaarden voor Fotografen https://www.hollandpix.com/wpcontent/uploads/algemene-voorwaarden-fotografen.pdf gegeven garanties. De Gebruiker
vrijwaart Hollandpix en zijn medewerkers van alle claims, aansprakelijkheden, verliezen en
schades (inclusief advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van
een schending door een Fotograaf van elke verklaring of garantie, of het niet voldoen aan
één van de andere Voorwaarden van de Algemene Voorwaarden voor Fotografen.
10. De Gebruiker erkent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de werken
en de zorg dat de juisten rechten, zoals onder andere het portretrecht gewaarborgd
worden. De Gebruiker vrijwaart Hollandpix en zijn medewerkers van alle claims van
personen die menen dat hun portretrecht geschonden is of van personen die menen te zijn
benadeeld doordat het werk in een bepaalde context geplaatst is.
11. Hollandpix is niet aansprakelijk voor verlies (of schade) aan werken waarop de Gebruiker
een licentie heeft verkregen. Na het verkrijgen van een licentie zal het werk aan de
Gebruiker toegezonden worden en zal het werk op het account op de website te zien zijn.
De Gebruiker dient vanaf dat moment te allen tijden zelf een kopie van de werken te
bewaren.
12. De aansprakelijkheid van Hollandpix is beperkt tot de hoogte van de ontvangen
vergoeding(en) op het betreffende werk.
13. Hollandpix is niet aansprakelijk voor het niet volledig of niet goed functioneren van de
website.

14. Hollandpix is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit beschadiging
van computersystemen door gebruik van het Werk.
15. De in de vorige leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien
en voor zover de directe schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van
Hollandpix.
16. Het recht van de Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens de overeenkomst, op
grond van een onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de
gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is
ingesteld.
17. In geval van faillissement of van surseance van betaling van de Gebruiker, dient de
Gebruiker Hollandpix hiervan (via de curator of de bewindvoerder) onverwijld op de
hoogte te stellen en heeft Hollandpix het recht iedere overeenkomst met de Gebruiker met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 17 – Links naar websites van derden:
Hollandpix maakt op zijn website gebruik van links naar websites van derden. Hollandpix heeft
geen controle over deze websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud
op deze websites en/of enige wijzigingen of updates op deze websites. De links op de website
worden slechts aangeboden ten behoeve van het gemak van de Gebruiker.
Artikel 18 – Algemene bepalingen:
1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen, geheim te houden. Geheime informatie mag enkel en
alleen met een derde gedeeld worden indien de informatie nodig is voor het nakomen van
verplichtingen op grond van deze Voorwaarden, of indien er gedreigd wordt met
gerechtelijke stappen, ter verdediging in een gerechtelijke procedure, of indien de wet het
vereist. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als
dit blijkt uit de aard van de informatie.
2. Gezien het feit dat de communicatie grotendeels via e-mail zal verlopen komen de
Gebruiker en Hollandpix overeen dat de ene partij de andere partij prompt op de hoogte
stelt in het geval er een wijziging van het e-mailadres plaatsvindt.
3. Bij twijfel over het gebruik van een werk dient de Gebruiker te alle tijden contact op te
nemen met Hollandpix.
Artikel 19 - Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Hollandpix en de Gebruiker is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of wanneer de Gebruiker in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde
rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke regels zich
daartegen verzetten.
Laatst gewijzigd op: 7 oktober 2016.

