BEELDAANVRAGEN: TARIEVEN
PRIJZEN VAN DE AFBEELDINGEN
Afbeelding(en) van documenten (brieven, foto’s, etc.) van de Koninklijke Musea voor Schone
KunstenvanBelgië(Bibliotheek,ArchiefvoorHedendaagseKunstinBelgiëenArchievenKMSKB):
+/- A5-formaat, 300 dpi, jpg
+/- A2-formaat, 300 dpi, tiff

15 EUR
35 EUR

REPRODUCTIERECHTEN OP GEPUBLICEERDE AFBEELDINGEN
Wetenschappelijke, commerciële, educatieve publicaties en digitale boeken
Oplage:
1 - 1250					25 EUR
1250 - 5000				
35 EUR
5000 - 10 000				
45 EUR
10 000 – 15 000				
55 EUR
15 000 – 20 000				
65 EUR
20 000 – 25 000				
75 EUR
25 000 – 30 000				
85 EUR
>30 000					105 EUR
Wetenschappelijke, commerciële, educatieve publicaties en digitale boeken: omslag
Oplage:
1 - 1250					35 EUR
1250 - 5000				
50 EUR
5000 - 10 000				
65 EUR
10 000 – 15 000				
80 EUR
15 000 – 20 000				
95 EUR
20 000 – 25 000				
110 EUR
25 000 – 30 000				
125 EUR
>30 000					155 EUR

Rue du Musée | Museumstraat 9
1000 Bruxelles | Brussel
www.fine-arts-museum.be

1

Publiciteit en promotie (papier) :
Affiche of folder				

0 EUR

Commerciële multimedia: applicaties voor smartphones en tablets, internetsites,
DVD’s, reclame, film (tv / internet), affiches en folders, enz.
Tijdelijk (evenementgebonden) 		45 EUR
5 jaar					90 EUR
Niet-commerciële multimedia: gratis audioguides, gratis applicaties voor
smartphones en tablets, websites voor een tentoonstelling in een museum,
direct toegankelijke publicaties (bijv. pdf) op een website, films of didactische
reproducties in een tentoonstellingszaal, blogs.
Tijdelijk (evenementgebonden)			25 EUR
Onbepaalde duur			
50 EUR
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BIJZONDERE VOORWAARDEN:
• Studenten of leerkrachten (verplicht uploaden van de studentenkaart/
lerarenkaart van de aanvrager): de afbeeldingen mogen niet worden
		 gebruikt voor publicatie. 50% korting op de normale prijs van de foto (vrij van
		 reproductierechten).
• Nationale en internationale pers (verplicht uploaden van de perskaart van de
aanvrager): de afbeeldingen dienen te worden gebruikt met betrekking tot de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zelf, hun collecties of
activiteiten. Gratis en vrij van reproductierechten.
• Voor de publicatie van reisgidsen: de afbeeldingen dienen te worden gebruikt
met betrekking tot de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zelf,
hun collecties of activiteiten. Gratis en vrij van reproductierechten.
•   Musea en onderzoeksinstellingen: de afbeeldingen dienen te worden gebruikt
voor een publicatie. Gratis (niet vrij van reproductierechten).
• Voor een affiche, een folder ter promotie van een tentoonstelling.
		
Vrij van reproductierechten.
• Particulieren: bestemd voor persoonlijk gebruik, niet voor publicatie.
Vrij van reproductierechten.

AUTEURSRECHTEN
Op bepaalde afbeeldingen van kunstwerken kunnen ook auteursrechten gelden.
Als de kunstenaar nog in leven is of indien hij nog geen 70 jaar geleden overleden
is, dan kunnen hijzelf, zijn erfgenamen of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)
rechten doen gelden op de publicatie van een reproductie van het kunstwerk
(auteursrechten). De aanvrager dient zelf toestemming te vragen aan de kunstenaar of
zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) – de Stichting Paul Delvaux of de Magritte Stichting
bijvoorbeeld –, SABAM of SOFAM (die de rechten van een groot aantal kunstenaars
beheren) om de afbeelding te mogen publiceren.
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