
 

 

Algemene voorwaarden fotografen 

 

1 Definities 

• ‘Dienst’ betekent de door NBB geleverde dienst, waarbij Fotograaf Werken uploadt naar de 

Website, welke Werken door derden kunnen worden gedownload en gebruikt onder de 

condities zoals neergelegd in de Gebruikersvoorwaarden;  

• ‘NBB’ betekent De Nationale Beeldbank B.V. gevestigd te (2595BM), PR. Beatrixlaan 582 te 

Den Haag;  

• ‘Fotograaf’ betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die rechthebbende is op de Werken en 

via de Website is geregistreerd als Fotograaf;  

• ‘Gebruiker’ betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website is geregistreerd als 

klant van NBB en die toegang heeft tot de databank met Werken op de Website;  

• ‘Gebruikersvoorwaarden’ betekent de voorwaarden die gelden voor Gebruikers zoals 

gepubliceerd op de Website.  

• ‘Voorwaarden’ betekent deze Fotografenvoorwaarden;  

• ‘Website’ betekent de website van NBB, www.nationalebeeldbank.nl;  

• ‘Werken’ betekent de foto’s door Fotograaf geüpload naar de Website.  

2 Deze Voorwaarden 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst door Fotograaf. Door 

gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Fotograaf onherroepelijk 

gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. NBB heeft het recht deze Voorwaarden op elk gewenst 

tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat de 

wijzigingen zijn meegedeeld.  

2.2 NBB wijst hierbij eventuele algemene voorwaarden van de Fotograaf of Gebruiker uitdrukkelijk 

van de hand. 

2.3 Fotograaf verklaart kennis te hebben genomen van de Gebruikersvoorwaarden en deze te 

accepteren.  

 

http://www.nationalebeeldbank.nl/


3 Account, persoonsgegevens en privacy 

3.1 Om van de Dienst gebruik te kunnen maken moet Fotograaf een account bij NBB aanvragen. 

Gebruikersnaam en wachtwoord kan Fotograaf zelf kiezen. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en 

niet bedoeld ter overdracht aan derden. Dit account wordt pas nadat NBB het portfolio van 

Fotograaf heeft beoordeeld en geaccepteerd, verstrekt. 

3.2 In het Privacystatement, gepubliceerd op de Website, staat aangegeven welke gegevens NBB van 

Fotograaf nodig heeft voor het aanmaken van een account en hoe NBB omgaat met privacy van 

Fotograaf. Fotograaf accepteert hierbij het Privacystatement.  

4 Licentie 

4.1 Door gebruikmaking van de Dienst verleent Fotograaf aan NBB, gelijk NBB van Fotograaf 

aanvaardt, een exclusief, in duur onbeperkt, wereldwijd gebruiksrecht op de Werken. Deze licentie 

omvat het recht de Werken onder de hiernavolgende voorwaarden:  

− op te slaan in een database;  

− openbaar te maken door middel van publicatie op de Website;  

− openbaar te maken voor promotionele doeleinden van NBB; en  

− te sublicentiëren aan Gebruikers.  

4.2 Heeft de gebruiker voor het accepteren van deze gewijzigde voorwaarden al een account bij de 

NBB, dan gelden voor de bestaande collectie in de database van de NBB, nog de oude voorwaarden. 

De NBB behoudt zich het recht om de voorwaarden op die oude collectie op een later moment nog 

te wijzigen. 

4.3 Het recht om te sublicentiëren is in die zin beperkt dat per sublicentie de Gebruiker slechts het 

recht zal verkrijgen het betreffende Werk binnen het eigen domein te gebruiken en te openbaren op 

een wijze die in overeenstemming is met de Gebruikersvoorwaarden.  

4.4 Openbaarmaking van Werken op de Website door NBB, anders dan ter sublicentiëring of ten 

behoeve van promotionele doeleinden van NBB, geschiedt slechts in een lage resolutie en voorzien 

van een watermerk.  

4.5 Indien een derde zich schuldig maakt aan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van 

Fotograaf, is NBB gerechtigd, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen 

tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding, voor zover de Auteurswet 

zulks aan NBB toestaat, onverminderd het recht van Fotograaf om ten behoeve van zichzelf 

rechtsmaatregelen te nemen. NBB is niet gehouden om enige (rechts)maatregel te nemen tegen een 

inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Fotograaf.  

4.6 Niettegenstaande hetgeen bepaald in het vorige lid, machtigt Fotograaf NBB om in naam van 

Fotograaf op te treden en de aan Fotograaf toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die NBB 

behoeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Fotograaf verplicht zich NBB op 

eerste verzoek alle benodigde inlichtingen te verschaffen en bijstand te verlenen.  



4.7 Fotograaf zal desgevraagd aan NBB alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te 

nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar rechten.  

4.8 NBB verkoopt Werken voor zowel redactionele als commerciële doeleinden.  

4.9 De fotograaf bevestigt dat de Werken die na het accepteren van deze voorwaarden worden 

geüpload, exclusief in de beeldbank van de NBB staan. Fotograaf bevestigt hiermee dat het 

desbetreffende werk niet via een andere beeldbank of fotobureau wordt verkocht of verstrekt.  

5 Eisen aan het werk 

5.1 De technische en inhoudelijke eisen die NBB stelt aan de Werken staan beschreven in de 

Richtlijnen voor Fotografen gepubliceerd op de Website. Niet voldoen aan deze eisen of aan de 

verplichting correcte en volledige informatie omtrent technische specificaties van de Werken bij te 

voegen kan resulteren in weigering door NBB de Werken te accepteren. Ook kunnen deze op een 

later moment alsnog worden verwijderd.  

5.2 Bij aanmelding moet Fotograaf een representatief portfolio en motivatie opsturen. Op basis van 

deze elementen wordt beoordeeld of de Fotograaf voldoet aan de kwaliteitseisen van de NBB. 

Fotograaf krijgt pas een account als de beeldredactie van de NBB daar toestemming voor heeft 

gegeven. NBB heeft het recht Fotografen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Na het 

goedkeuren van het portfolio maakt NBB een account voor Fotograaf. Berichtgeving van NBB aan de 

Fotograaf met betrekking tot dit onderwerp geschiedt per email.  

5.3 Fotograaf is zelf verantwoordelijk om de Werken te voorzien van metadata: omschrijving, 

trefwoorden en andere benodigde informatie. De NBB kan de Werken weigeren als de metadata niet 

in orde zijn. 

5.4 Fotograaf geeft per foto aan of een model release aanwezig is. Dit model release bevat van de 

geportretteerden toestemming tot gebruik  

5.3 De Fotograaf is verplicht om zijn Werk exclusief aan de NBB aan te bieden. NBB houdt zich het 

recht voor om de account van Fotografen die Werken aanbieden bij concurrerende stockbureaus te 

beëindigen of Werken te verwijderen.  

5.4 Het is niet toegestaan om enige Werken tegelijk bij andere stockbureaus onder te brengen. 

6 Intellectuele Eigendomsrechten 

6.1 Ongeacht de in deze Voorwaarden neergelegde licentieverlening blijven alle intellectuele 

eigendomsrechten op de Werken, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij Fotograaf. 

Geen bepaling in deze Voorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van 

rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.  

6.2 Bij overdracht van Werken door Fotograaf aan (een) derde(n) zal Fotograaf bedingen dat de 

onderhavige licentie inclusief alle in deze Voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger 

worden eerbiedigd.  



6.3 Fotograaf erkent dat de verzameling Werken op de Website kan kwalificeren als een databank in 

de zin van de Databankenwet. Het databankenrecht op deze verzameling berust bij NBB als 

producent van de databank.  

6.4 NBB functioneert als bemiddelaar tussen Gebruiker en Fotograaf waarin gedetailleerde 

informatie van een Gebruiker anoniem blijft.  

7 Garanties en Vrijwaring 

7.1 Fotograaf garandeert dat:  

− hij/zij volledig bevoegd is zich te binden aan deze Voorwaarden en de licentie zoals omschreven in 

artikel 2 te verlenen;  

− het Werk geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook 

anderszins niet onrechtmatig is;  

− de bij registratie opgegeven persoonsgegevens van Fotograaf correct en volledig zijn;  

− de opgegeven technische specificaties van de Werken correct en volledig zijn;  

− de Werken niet schadelijk zijn voor de elektronische systemen van NBB;  

− er geen Werken zonder vrijwaringsverklaring geüpload worden die de persoonlijkheidsbelangen 

van de geportretteerde schenden: bijvoorbeeld Werken die tot de privésfeer worden gerekend;  

− de op de Website opgegeven informatie omtrent portretrecht en een eventuele 

vrijwaringsverklaring correct en naar waarheid zijn ingevuld.  

7.2 Fotograaf vrijwaart NBB tegen enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals 

zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit niet naleving van de hierboven in 7.1 gegeven 

garanties.  

7.3 NBB is niet verplicht de Werken steeds aan te (blijven) bieden en kan om haar moverende 

redenen beslissen (bepaalde) Werken niet langer aan te bieden.  

7.4 NBB kan niet garanderen dat door Fotograaf aangeleverde Werken behouden blijven op de 

Website en het wordt Fotograaf aangeraden zelf een kopie van de Werken te bewaren. 

8 Betaling 

8.1 Per sublicentie zal een bedrag, zijnde 50 procent exclusief btw van het bedrag dat in rekening is 
gebracht bij en betaald is door de Gebruiker, door NBB worden uitbetaald aan de Fotograaf. 
Eventuele betalingen welke zijn ontvangen door NBB die voorvloeien uit vergoedingen van 
auteursrechtelijke organisaties zoals Pictoright worden - indien redelijkerwijs terug te voeren op de 
Fotograaf - voor 50 procent  uitbetaald aan de Fotograaf in aanvulling op de vergoeding welke is 
gebaseerd op de betaling door de Gebruiker. 
  
8.2 De verschuldigde vergoedingen zullen binnen redelijke termijn nadat de betaling door de 

Gebruiker is voldaan, door NBB worden uitbetaald aan de Fotograaf.  



8.3 NBB behoudt zich het recht voor te allen tijde eenzijdig de prijs voor sublicenties aan te passen. 

Ook kan NBB andere prijzen hanteren of Werken gratis aanbieden aan Gebruikers ter promotie van 

de Dienst. Indien de bankgegevens door Fotograaf niet correct zijn opgegeven kan het verkochte 

Werk niet worden uitbetaald. Fotograaf kan binnen 1 jaar na verkoop van zijn Werk nog aanspraak 

maken op het te innen bedrag. 

9 Beëindiging 

9.1 Zowel NBB als Fotograaf zijn te allen tijde gerechtigd de Website-account schriftelijk op te heffen. 

9.2 Het verwijderen van specifieke Werken van de Website geschiedt na een daartoe strekkend 

verzoek van Fotograaf.  

9.3 Opheffing van een account of verwijdering van specifieke Werken heeft geen gevolgen voor 

reeds verleende sublicenties. Deze verzoeken kunnen per e-mail plaatsvinden.  

9.4 lndien NBB werken van Fotograaf heeft gebruikt voor promotionele producten, dan blijft NBB na 

beëindiging van deze overeenkomst het recht behouden de Werken voor deze doeleinden te 

gebruiken tot 5 jaar na afloop van de (rechts)betrekking tussen Fotograaf en NBB.  

10 Toepasselijk recht en Geschillen 

10.1 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke 

voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd 

aan de rechtbank Rotterdam.  

11 Algemeen 

11.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, 

ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of 

rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten. NBB zal tot een 

nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel 

mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.  

 


