
6 april 2016 

Prijslijst en voorwaarden beeldmateriaal  

Drents Museum 
 

 

Levering foto als digitaal document, per stuk: 
 
Commercieel 

JPG (max 15 x 10 cm, 75 dpi) € 25,00 

TIFF (max A4, 300 dpi) € 50,00 

 

Niet commercieel (musea, archieven, historische verenigingen, educatieve en 

wetenschappelijke publicaties, particulieren) 

JPG (max 15 cm, 75 dpi) Gratis 

TIFF (max A4, 300 dpi) € 25,00 

 

Het beeldmateriaal wordt via WeTransfer verstuurd. Levering op cd is ook mogelijk. 

Hiervoor wordt € 10,00 extra in rekening gebracht (exclusief verzendkosten).  

 

Gebruiksvergoeding beeldmateriaal (per foto) bij eenmalig gebruik 

 
Boeken 

tot 5.000 stuks € 75,00 

van 5.000 tot 10.000  € 150,00 

meer dan 10.000 € 200,00 

Afbeelding op cover + 50% 

 

Tijdschriften 

tot 10.000 stuks € 75,00 

van 10.000 tot 20.000  € 100,00 

meer dan 20.000 € 150,00 

 

E-books € 75,00 

  

Film, televisie, video, internet € 100,00 

   

Musea, archieven, historische verenigingen, educatieve en wetenschappelijke publicaties, 

eigen uitgaves particulieren krijgen 50% korting op gebruiksvergoeding. Voor overig 

gebruik gaan de prijzen op aanvraag.  

 

Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en zetfouten. 

excl. Tarieven van derden (Pictoright etc.) niet inbegrepen. Overige mogelijk van toepassing 

zijnde rechten dienen door de gebruiker zelf te worden geregeld. 

 

Wanneer u een foto of digitale opname bestelt van een collectiestuk waarvan nog geen 

opname aanwezig is, betaalt u de opnamekosten (u krijgt hierover van tevoren bericht). De 

nieuwe opnames blijven eigendom van het Drents Museum. 

 

In het geval van spoed wordt aanwezig beeldmateriaal binnen een week na betaling van de 

rekening en tegen dubbele kosten verstuurd. Indien er nieuwe opnames moeten worden 

gemaakt, vindt levering binnen twee weken na betaling van de rekening plaats. 



6 april 2016 

Voorwaarden gebruik beeldmateriaal 
1. Het beeldmateriaal mag eenmalig worden gebruikt en uitsluitend voor het 

afgesproken doel. Voor herdruk of ander gebruik moet een nieuwe aanvraag worden 

ingediend. 

2. Het beeldmateriaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 

3. Als een op het beeldmateriaal vastgelegd werk auteursrechtelijk is beschermd, mag 

de gebruiker dat werk niet reproduceren en publiceren voordat de gebruiker 

daarvoor toestemming heeft gekregen van de auteursrechthebbende. De gebruiker 

moet die toestemming zelf aanvragen. Het Drents Museum is niet aansprakelijk voor 

de gevolgen van een verzuim van de gebruiker om toestemming te verkrijgen. 

4. Bij een publicatie dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam 

kunstenaar (indien van toepassing), titel van het werk of omschrijving van het 

object, datering, plaats, Collectie Drents Museum (indien anders wordt dit 

aangegeven) en wanneer bekend, de naam van de fotograaf.  

5. Van de publicatie ontvangt het Drents Museum een bewijsexemplaar. 

6. Voor het annuleren van een bestelling na bevestiging van de bestelling via email of 

telefonisch, wordt 10% van de leverings- en gebruikskosten in rekening gebracht. 

Wanneer er een nieuwe opname is gemaakt worden daarnaast ook de opnamekosten 

in rekening gebracht. 


