Prijslijst en voorwaarden beeldmateriaal Drents Museum
12 juni 2019
Om uw beeldaanvraag zo snel mogelijk af te kunnen handelen, dienen wij te beschikken
over de volgende informatie:
• Uw deadline
• Beoogd gebruik (bijvoorbeeld voor een publicatie)
• De oplage
• Zoveel mogelijk gegevens over het object/ kunstwerk, zoals de naam van de kunstenaar
of vervaardiger, de titel van het werk of omschrijving van het object, overige gegevens over
het (de) object(en) zoals inventarisnummer, materiaal, techniek, datering, afmetingen etc.
• Indien van toepassing een bronvermelding (bv. een publicatie waarin de afbeelding wordt
gebruikt)
• Uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
• Indien u er over beschikt uw BTW nummer
Wanneer wij de benodigde informatie, via e-mail Collectiemanagement@drentsmuseum.nl
hebben ontvangen, zullen wij de aanvraag in behandeling nemen.
Door drukte kan het enige tijd duren voordat u bericht van ons ontvangt. Daarom is het
verstandig dat u tijdig een beeld aanvraagt, hierbij rekening houdend met een levertijd van
enkele weken. De snelheid waarmee uw aanvraag verwerkt kan worden, is afhankelijk van
de beschikbaarheid van het door u gewenste beeldmateriaal. Na ontvangst van de
gegevens, sturen wij u een specifieke kostenopgave.
Levering foto als digitaal document, per stuk:
Commercieel:
JPG, max 15 cm, 75 DPI: € 25,TIFF, max A4, 300 DPI: € 50,Niet commercieel (Musea, archieven, historische verenigingen, educatieve en
wetenschappelijke publicaties, particulieren):
JPG, max 15 cm, 75 DPI: gratis
TIFF, max A4, 300 DPI: € 25,Het beeldmateriaal wordt via WeTransfer verstuurd.
Levering op cd: €10,- extra plus verzendkosten.
Gebruiksvergoeding beeldmateriaal (per foto) bij eenmalig gebruik
Boeken
tot 5.000
€ 75,van 5.000 tot 10.000
€ 150,meer dan 10.000
€ 200,Afbeelding op cover
+ 50%
Tijdschriften
tot 10.000
van 10.000 tot 20.000
meer dan 20.000

€ 75,€ 100,€ 150,-

E-books

€ 75,-

Film, televisie, video, internet

€ 100,-

Musea, archieven, historische verenigingen, educatieve en wetenschappelijke publicaties,
eigen uitgaves particulieren: 50% korting op gebruiksvergoeding.
Voor overig gebruik: prijzen op aanvraag.
Alle prijzen in euro excl. 21% BTW, wijzigingen voorbehouden.
Indien er beeldmateriaal aanwezig is, vindt levering binnen vier weken na ontvangst van de
betaling plaats. 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 nieuwe opnames is de levertijd minimaal zes weken na ontvangst van de
betaling.
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.
Tarieven van derden (Pictoright etc.) zijn niet inbegrepen. Overige mogelijk van toepassing
zijnde rechten dienen door de gebruiker zelf te worden geregeld.
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. Bij publicatie moet direct na reproductie van het op het beeldmateriaal vastgelegde werk
aan het Drents Museum kosteloos een bewijsexemplaar worden toegestuurd van het
medium waarin of waarop de reproductie heeft plaatsgehad. Bewijsexemplaren kunnen
worden opgestuurd naar:
Drents Museum
T.a.v. Bibliotheek
Postbus 134
9400 AC ASSEN
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.

