FOTOGRAFISCHE DIENST
Leveringsvoorwaarden
1.	Bij reproductie van beeldmateriaal van de KMSKB is men verplicht de KMKSB
voorafgaandelijk, via het bestelformulier, schriftelijke toestemming te vragen en de
gebruikelijke tarieven te hanteren.
2.	Toestemming voor reproductie wordt verleend voor een periode van één
jaar. Wordt het beeldmateriaal niet binnen dat jaar gebruikt dan dient de
aanvraagprocedure herhaald te worden.
3.	Toestemming voor reproductie wordt uitsluitend verleend voor de publicatie
vermeld in het bestelformulier. Voor ieder ander gebruik (bijgedrukte oplage,
heruitgaven, opname in andere publicaties, op andere dragers, online,…) dient de
aanvraagprocedure herhaald te worden.
4.	Beeldmateriaal wordt elektronisch aangeboden (URL) na ondertekening van een
contract en ontvangst van betaling.
5.	Beeldmateriaal wordt geleverd binnen de zes weken na ontvangst van betaling. Bij
een spoedprocedure wordt het beeldmateriaal geleverd binnen de twee weken
na ontvangst van betaling (zie tarifering).
6.	Uitzonderlijk, indien een digitaal beeld niet tijdig aangemaakt kan worden,
behouden de KMSKB zich het recht om een kwaliteitsvolle scan van een
ektachroom (300 ppi) aan te bieden.
7.

De bedragen voor het beeldmateriaal, kunt u terugvinden in de prijslijst.

8. Het beeldmateriaal mag niet aan derden worden afgestaan.
9.	Reproducties van kunstwerken die tot de verzamelingen van de KMSKB behoren,
dienen volgende copyrightvermelding te dragen:
© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), Brussel /
foto: naam fotograaf
10.	De aanvrager verbindt er zich toe één exemplaar van de uitgave (papier of
multimedia) in elke taal waarin die verschenen is ten laatste één maand na druk,
kosteloos te bezorgen aan:
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten – Bibliotheek
t.a.v. Ingrid Goddeeris
Museumstraat 9, 1000 Brussel.
11.	Indien de kunstenaar nog leeft of minder dan zeventig jaar geleden overleden
is, kunnen de kunstenaar, diens erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers
rechten doen gelden bij de reproductie van het kunstwerk (auteursrecht). Om
het gebruiksrecht te regelen dient de aanvrager zelf contact op te nemen met de
betreffende belanghebbende of beheersvennootschappen zoals SABAM of
SOFAM.
Rue du Musée | Museumstraat 9
1000 Bruxelles | Brussel
www.fine-arts-museum.be
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