Gebruiksvoorwaarden Beeldbank
PROVINCIE ANTWERPEN
Deze Beeldbank is eigendom van Provincie Antwerpen met ondernemingsnummer
0207.725.597 en maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen.
Door de Beeldbank te gebruiken en/of een gebruikersaccount aan te vragen, met het oog
op het gebruik van deze Beeldbank, wordt de gebruiker geacht zich uitdrukkelijk akkoord
te hebben verklaard met de hieronder opgesomde gebruiksvoorwaarden.
PROVINCIE ANTWERPEN behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk
moment te wijzigen. Elk gebruik van de beeldbank is steeds onderworpen aan de laatste
versie van de gebruiksvoorwaarden zoals die beschikbaar gesteld zijn op de website.

Artikel 1. Definities
- “Werk(en)”: het foto- en videomateriaal, logo’s en iconen die opgenomen zijn in de
Beeldbank.
- “Beeldbank”: de online collectie van Werken in beheer van PROVINCIE
ANTWERPEN die ter beschikking staat van de toeristische partners en
vakantiemakers, raadpleegbaar via de URL

https://antwerpen.mediahaven.com/index.php/user/login

- Niet-limitatieve lijst van partners en vakantiemakers:
o Regionale landschappen in de Provincie Antwerpen
o Kempens Landschap vzw
o toeristische samenwerkingsverbanden (Toerisme Scheldeland, Visit
Antwerpen, Visit Mechelen, MeetingKempen, KempenCampings, Lekkers
met Streken, Streekvereniging Zuidrand, Logeren in Vlaanderen,
Vlaanderen Vakantieland, Fietsvakanties in Vlaanderen, …)
o toeristische infokantoren en gemeentelijke infodiensten in de Provincie
Antwerpen
o gemeentebesturen in de Provincie Antwerpen
o pers (nationaal en internationaal)
o toeristische attracties en bezienswaardigheden, logies en reca in de
Provincie Antwerpen
- “Gebruikers”: geregistreerde individuele gebruikers van de Beeldbank.
- “Account”: de persoonlijke inschrijving van de Gebruiker en de daaraan verbonden
gegevens om in te loggen.

Artikel 2. Toegang tot de Beeldbank
Om toegang tot de Beeldbank te krijgen is een Account vereist, bestaande uit een
gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam en wachtwoord kunnen door de
Gebruiker vrij worden gekozen, voor zover beide geen spaties bevatten en de
gebruikersnaam geen hoofdletters bevat.
De toegang voor pers, partners en vakantiemakers is steeds beperkt tot leesrechten.

Een Account wordt individueel toegekend. De Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor
het correct gebruik van zijn Accountgegevens. Een Account verleent enkel gebruiksrechten
aan de Accounthouder of aan de organisatie namens wie de Gebruiker een Account heeft
aangevraagd.

Artikel 3. Gebruikslicentie
PROVINCIE ANTWERPEN geeft aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare
licentie op de Werken, beperkt tot de eigen publicaties en websites van de Gebruiker.
Deze publicaties en websites kunnen een commercieel karakter hebben. PROVINCIE
ANTWERPEN verklaart te beschikken over de vereiste intellectuele rechten om een
gebruikslicentie toe te kennen aan de Gebruiker.
Deze licentie omvat:
-

-

het recht tot éénmalige reproductie van de Werken, zowel op papier als digitaal,
in om het even welke vorm (niet beperkt tot drukwerk, websites, sociale media,
campagnes, advertenties, e-mailing, persacties, banners, beursstanden, affiches,
foto’s, dia’s, …);
de verspreiding en vermenigvuldiging van de Werken via alle mogelijke
communicatiedragers, met de mogelijkheid tot herdruk of opname in afgeleide
papieren publicaties en digitale communicatieplatformen van de Gebruiker

Het is de Gebruiker niet toegestaan het geheel of een gedeelte van de Werken te
bewaren en/of op te nemen in een documentatiemap, boek, catalogus, databank (grafisch
en/of elektronisch), of anderszins, en de verspreiding van de laatstgenoemde creaties.

Artikel 4. Intellectuele rechten
De Beeldbank bestaat uit auteursrechtelijk beschermde Werken, waarvan de integriteit
steeds moet gerespecteerd worden door de Gebruikers.
De Werken die door PROVINCIE ANTWERPEN aan de Beeldbank werden toegevoegd,
zijn onderhevig aan de voorwaarden die met de respectievelijke auteurs van deze
Werken werden afgesproken.
Elk ander gebruik dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden kan aanleiding geven tot
de sancties zoals voorzien in artikel 12.
De Gebruiker dient steeds volgende gegevens te vermelden bij elk gebruik van het Werk:
a. Rechtenhouder: Vermelding: © Copyright (Toerisme) Provincie Antwerpen,
of anders, indien vermeld bij het Werk.
b.

Auteur: Vermelding naam fotograaf, indien vermeld bij het Werk.

Het is aan te raden om de naam van de rechtenhouder/fotograaf steeds bij het Werk zelf
te vermelden wanneer het om foto’s gaat van verschillende fotografen. Indien er in een
publicatie slechts Werken van één of twee auteurs gebruikt worden, kan een vermelding
van de naam van de auteurs in het colofon worden opgenomen. Hiervoor zou er gebruik
kunnen gemaakt worden van volgende bepaling: “de foto’s opgenomen in deze brochure
zijn afkomstig van (voornaam en naam fotograaf)” behoudens uitdrukkelijk andersluidende
vermelding bij de foto.
De verplichte naamsvermelding bij foto’s van de rechtenhouder/auteur geldt zowel voor
gedrukte als online publicaties.

Artikel 5. Niet-toegestaan gebruik
Het is de Gebruiker niet toegestaan de Werken uit de Beeldbank op volgende wijze te
gebruiken:
-

in een kwetsende, beledigende of misleidende context of op een manier die als
lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd;
op een manier die inbreuk maakt op het merk van een derde of andere
intellectuele eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens
misleidende reclame of oneerlijke concurrentie;
als handelsmerk, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of
onderdeel daarvan;
door gebruiksrechten toe te staan aan derden;
door de indruk te wekken, uitdrukkelijk of impliciet, dat de Werken door iemand
anders dan de auteursrechthebbende(n) zijn gecreëerd.
sublicenties toe te kennen aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van PROVINCIE ANTWERPEN.

Artikel 6. Gebruiksduur
De gebruiksrechten voor de licentie worden toegekend voor onbepaalde duur, tenzij de
Werken slechts voor beperkte duur zijn opgenomen in de Beeldbank. In dat laatste geval,
is de duur van het toegekende gebruiksrecht beperkt tot de duurtijd van de opname van
de Werken in de Beeldbank.
Het gebruik van de Werken is steeds éénmalig en ten persoonlijke titel voor een bepaald
doel. Ze mogen door de gebruiker dus niet apart bewaard worden of herverspreid
worden. (zie art. 3 Gebruikslicentie).

Artikel 7. Gebruiksvergoeding
Voor het gebruik van de Werken dient geen vergoeding te worden betaald. PROVINCIE
ANTWERPEN maakt echter voorbehoud om in de toekomst alsnog een
vergoedingsregeling te voorzien voor dit gebruik.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
PROVINCIE ANTWERPEN streeft ernaar de Gebruiker zo nauwkeurig en volledig mogelijk
te informeren, maar geeft geen garanties. De informatie in deze Beeldbank wordt op
regelmatige tijdstippen geactualiseerd. Indien de Beeldbank onvolledig is of vergissingen
bevat, kan PROVINCIE ANTWERPEN hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
PROVINCIE ANTWERPEN behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande waarschuwing aanpassingen en/of verbeteringen aan te brengen in de
informatie, de namen, de Werken, de logo’s en de diensten die worden vermeld in
deze Beeldbank.
PROVINCIE ANTWERPEN doet alle redelijke inspanningen om computervirussen, malware
en elke andere vorm van schadelijke software uit de Beeldbank te weren en kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hierdoor wordt geleden. Het is
de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen
te treffen vooraleer data uit de Beeldbank te downloaden. PROVINCIE ANTWERPEN kan
niet aansprakelijk worden gesteld door derden
m.b.t. de inhoud en de vorm van de Werken, noch voor indirecte schade.

De Beeldbank en de informatie, de namen, de beelden, de video’s, de logo’s en de iconen
met betrekking tot PROVINCIE ANTWERPEN of haar diensten zijn beschikbaar “zoals ze
zijn”, zonder ruimte voor protesten of goedkeuring, en zonder enige expliciete of
impliciete garantie, inzake geschiktheid voor specifieke doeleinden.
De informatie die op deze mediabank wordt verstrekt, werd niet samengesteld met het oog
op uw individuele behoeften. U moet deze informatie gebruiken op een manier die aansluit
bij uw doeleinden. De beelden mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan
waarvoor ze bestemd zijn. De licentie die PROVINCIE ANTWERPEN verleent voor het
gebruik van materiaal uit de mediabank is beperkt tot een contextueel correct gebruik,
meer bepaald voor eigen toeristische publicaties en websites. De gebruiker is direct
verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het materiaal en voor de context waarbinnen
het materiaal wordt gebruikt. De gebruiker is verplicht vooraf toestemming te vragen aan
PROVINCIE ANTWERPEN wanneer hij/zij een bepaald beeld in een context wil gebruiken
die aanleiding kan geven tot verwarring.

Artikel 9. Wijzigingen aan de Werken
De integriteit van de Werken moet steeds gerespecteerd worden. Dit betekent dat zij niet
bewerkt mogen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROVINCIE
ANTWERPEN.
Afwijkingen zijn enkel mogelijk na het verkrijgen van voorafgaandelijke en schriftelijke
toestemming van PROVINCIE ANTWERPEN en de auteur in kwestie, waarbij het niet
uitgesloten is dat er bijkomende kosten worden aangerekend.

Artikel 10. Klachten
Indien de Gebruiker klachten wil formuleren met betrekking tot de Beeldbank of de
Werken die hierin zijn opgenomen, verzoekt PROVINCIE ANTWERPEN om contact
te nemen via toerisme@provincieantwerpen.be.

Artikel 11. Sancties
Elk gebruik van de Beeldbank in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, geeft
PROVINCIE ANTWERPEN het recht om, na voorafgaande ingebrekestelling, aan de
Gebruiker elke verdere toegang tot de Beeldbank te ontzeggen. Indien deze inbreuken
aanleiding geven tot vorderingen van derden, zal de Gebruiker gehouden zijn om
PROVINCIE ANTWERPEN te vrijwaren, zowel in hoofdsom intresten als kosten.
PROVINCIE ANTWERPEN is gerechtigd om het Account van de Gebruiker met
onmiddellijke ingang te blokkeren en een nieuwe aanvraag tot toegang te weigeren.

Art. 12 : Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere
bepalingen.

Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en overtuiging, ertoe
gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling die
beantwoordt aan de algemene geest van de overeenkomst.
Partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te regelen.
Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de bevoegde rechtbanken van
Antwerpen bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.

Art. 13 : Privacy
PROVINCIE ANTWERPEN respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de
Gebruikers van haar diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 1
De persoonsgegevens die verzameld worden, worden opgenomen in de Beeldbank van
PROVINCIE ANTWERPEN. PROVINCIE ANTWERPEN is de verantwoordelijke voor de
verwerking.
PROVINCIE ANTWERPEN verzamelt de persoonsgegevens van de Gebruikers om te
kunnen samenwerken, om hen te kunnen contacteren en om logbestanden van de
activiteiten in de beeldenbank mogelijk te maken. De rechtsgrond om de
persoonsgegevens van de Gebruikers te verwerken is gebaseerd op de uitvoering van
deze overeenkomst.
De gegevens worden rechtstreeks aan ons bezorgd bij het indienen van deze aanvraag,
bij het verkrijgen van een login, bij aanmelding en bij het uitvoeren van bepaalde
handelingen. Een deel van de gegevens wordt verkregen door vast te leggen hoe met
onze beeldenbank omgegaan wordt, bijvoorbeeld welke beelden opgezocht of
gedownload worden.
De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen
enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. De gegevens
worden gebruikt om Gebruikers te kunnen contacteren en om logbestanden van de
activiteiten in de beeldenbank mogelijk te maken.
Persoonsgegevens van Gebruikers worden nooit aan derden overgemaakt noch verkocht,
tenzij wanneer vereist door de bevoegde autoriteiten, overheidsinstanties, of andere
derden wanneer vereist of wenselijk ter vervulling van wettelijke of contractuele
verplichtingen.
De persoonsgegevens worden door PROVINCIE ANTWERPEN bewaard en verwerkt
zolang de Gebruiker geregistreerd blijft.
Overeenkomstig de AVG hebben Gebruikers een aantal rechten met betrekking tot hun
persoonsgegevens: het recht van inzage, verbetering en verwijdering van de hem
betreffende persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking.
Alsmede heeft de Gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en
heeft de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Hiervoor dient een schriftelijke verzoek samen met een kopie van de voorkant van de
identiteitskaart bezorgd te worden aan: toerisme@provincieantwerpen.be.
1

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming - AVG) vormt de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal PROVINCIE ANTWERPEN zo snel mogelijk
aan je vraag voldoen en je hierover berichten.
Wanneer de Gebruiker van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens in
strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de
Gebruiker ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel commission@privacycommission.be)

Art. 14 : Informatie
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:


Gebruiksvoorwaarden en praktisch gebruik van de beeldbank:
Martine Vinck, Team marketing Toerisme Provincie Antwerpen, tel. +32 3 240 63
63, mail: martine.vinck@provincieantwerpen.be.



Aanvragen login en technische vragen:
Soizik Van Huele, Team informatiebeheer en
CRM, tel. 03 240 54 42, mail:
soizik.vanhuele@provincieantwerpen.be

Ondergetekende verklaart deze gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en deze
integraal te aanvaarden en verbindt zich tot een correct gebruik van de beeldbank
van Provincie Antwerpen.

Gelezen en goedgekeurd,

Organisatie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Functie:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………

Plaats:

………………………………………………………………………

Handtekening:

