FOTO'S &
BEELDEN
Een foto zegt soms meer dan duizend woorden.
Voor mijn blog maak ik dan ook graag foto’s. Super leuk als jij deze foto’s ook
wil gebruiken! Dat mag en dat kan, door een zogenoemde 'licentie' te kopen.

Foto's
1 foto: €30
5 foto's: €120
10 foto's: €225
15 foto's: €320

Drone foto's
1 dronefoto: €40
5 dronefoto's: €170

Auteursrecht
Het auteursrecht van foto’s ligt
automatisch bij de maker. Dat wil zeggen
dat ik eigenaar van de foto’s ben en ook
blijf. Jij kunt een licentie van mij krijgen
voor het gebruik van de foto’s (zie het
handige schema hier beneden)

Licentie kopen
Ik werk royalty free omdat ik het logisch vind dat jij het
beeldmateriaal zonder gedoe kunt gebruiken wanneer je een
licentie van mij hebt gekregen. Dan mag jij de foto’s zonder
verdere vergoeding of tijdsbeperking gebruiken.
Ik ga ervan uit dat je de foto's gebruikt voor jezelf; je eigen
website, social media of promotiematerialen. Je mag de
foto's niet doorleveren aan derden. Uiteraard mogen zij wel
contact met me opnemen

Waarom belangrijk?
Voor mij is een licentie en naamsvermelding heel
belangrijk, want publicatie van mijn werk en de daaruit
voortvloeiende naamsbekendheid is minstens zo
belangrijk als (betaling voor) een opdracht. Ik ben trots
op mijn werk, want ik heb zowel technisch als creatief
mijn stempel gedrukt op mijn beelden.
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FOTO'S &
BEELDEN
Opbouw Licentie
Plannen, het schieten van de foto’s en video’s, de
nabewerking, softwarekosten, de apparatuur die ik
gebruik en de tijd en kunde die erbij komen kijken
maken dat ik het bovenstaande tarieven hanteer.

Maatwerk
Wil jij jouw bestemming of bedrijf eens mooi laten
vastleggen? Dan maak ik voor jou een fotopakket
op maat, afgestemd op jouw wensen.

Naamsvermelding
Ook na het kopen van een licentie is
naamsvermelding, tenzij anders afgesproken,
verplicht. Dat kan bij de foto, in de colofon, bij
de credits of op een andere passende plek.

Eigen werk
Ik behoud het recht om mijn foto’s te
gebruiken voor mijn website, social media
kanalen en portfolio ter promotie van
mijn werk.

Handig schema

Heb je nog vragen of suggesties?
Mail me: daisy@soetkees.nl
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