
Gebruiksrechten zakelijke portretten 
Je ontvangt jouw geselecteerde en aangeschafte portretten in digitale vorm. 


Ze worden in twee varianten aangeleverd:

- web resolutie; 72 dpi, 2000 pixels lange zijde. Deze vorm is geschikt voor digitaal gebruik, 

bijvoorbeeld website, sociale media en email. De kwaliteit voor scherm is goed en het heeft een 
snelle laadtijd, wat vertraging in websites voorkomt. 


- Print resolutie; 20x30cm, 300 dpi. Dit bestand gebruik je om te laten printen met een maximale 
grootte van 20 bij 30 cm. Dit gebruik je voor geprinte brochures, flyers, visitekaartjes. etc. 


Je mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor al je eigen zakelijke doeleinden.  
 
Ik stel naamsvermelding op prijs bij publicatie in vormen waarin dit mogelijk is, bijvoorbeeld op 
LinkedIn. 


Indien je de foto wilt bewerken of bijzonder wilt uitsnijden, neem dan contact met me op, zodat 
we een passende vorm kunnen vinden die jou tot je recht laat komen in de foto, alsmede mijn 
artistieke visie.  
 
Heb je jouw portret nodig voor een grotere afdruk, bijvoorbeeld voor een fysieke banner of 
billboard ter promotie van je eigen onderneming, neem dan contact met mij op, zodat ik de juiste 
vorm kan aanleveren. Een extra tarief kan van toepassing zijn, afhankelijk van het gebruik en de 
verspreiding. 


De foto’s mogen NIET zonder mijn toestemming gebruikt worden door derde partijen. 

Denk hierbij aan jouw foto bij een artikel in een tijdschrift of krant. Digitale publicaties vallen hier 
ook onder. 

Ook commerciële doeleinden ten behoeve van andere partijen valt hieronder. 

Het is dus niet toegestaan de foto’s die ik in opdracht van jou heb gemaakt door te spelen aan 
derde partijen. Indien een andere partij prijs stelt op gebruik van de foto, dienen zij contact met 
mij opnemen om tot een passende afspraak, dan wel vergoeding, te komen.  
 
Ik wens je veel plezier met je portret(ten). Ik hoop dat ze jouw bedrijf en activiteiten zullen 
versterken en ertoe bijdragen je op jouw gewenste manier te profileren. 
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