Algemene Voorwaarden Deventrade Content Cloud
Het volgende is een juridische overeenkomst tussen u (de klant) en Deventrade BV (de eigenaar) van
de Content Cloud, met betrekking tot het gebruik van de Content Cloud. Om gebruik te maken van
de Content Cloud, dient u in het bezit te zijn van een debiteurnummer bij Deventrade BV. Bij het
inloggen in de Content Cloud, dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden omtrent het
gebruik van dit beeldmateriaal.
Gebruik van merklogo’s
U kunt merklogo's downloaden in de Content Cloud. De merklogo's zijn intellectueel eigendom van
Deventrade BV. U heeft het gebruiksrecht van de logo’s zolang u klant bent van Deventrade BV. Het
gebruik van de logo's moet voldoen aan bepaalde eisen, die per merk zijn omschreven. U vindt deze
richtlijnen omtrent logogebruik in de logomap van het betreffende merk.
U mag de logo's niet gebruiken als onderdeel van uw handelsmerk, dienstmerk of eigen logo. Als u
vragen hebt omtrent het gebruik van de merklogo's, neem dan contact op met de marketingafdeling
van Deventrade BV. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze voorwaarden.
Gebruik van productbeelden
U kunt productbeelden downloaden in de Content Cloud. Respecteer bij gebruik van de beelden de
oorspronkelijke staat van het beeld en het product (vorm, kleur, verhouding, etc.). Deventrade is
niet verantwoordelijk voor afwijkingen (in bijv. kleur of vorm) die ontstaan door aanpassingen of
eigen gebruik van het beeldmateriaal.
Als u vragen hebt omtrent het gebruik van de productbeelden, neem dan contact op met de
marketingafdeling van Deventrade BV. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze
voorwaarden.
Gebruik van sfeerbeelden (modelfotografie)
U kunt sfeerbeelden downloaden in de Content Cloud. Onze sfeerbeelden vallen volgens de
Europese wetgeving onder creatief werk. Ze zijn daarom auteursrechtelijk beschermd. Dit betekent
dat Deventrade het eigendom van de foto's niet verwerft, maar alleen het gebruiksrecht. Hetzelfde
geldt voor u als klant van Deventrade. Naast auteursrecht hebben we ook te maken met
portretrechten. Dit portretrecht kan op verschillende manieren worden afgekocht.
De fotograaf en Deventrade hebben in een zogenaamde gebruikerslicentie afgesproken op welke
manier en in welke mate de afbeeldingen door de klant mogen worden gebruikt. De licentie die u
als klant ontvangt, is niet overdraagbaar, wat betekent dat u de afbeelding niet mag verkopen,
verhuren, weggeven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand anders. De
communicatie waar u de afbeeldingen voor gebruikt, moet van uzelf zijn. De afbeeldingen mogen
nooit aan derden worden verstrekt.
Deze Algemene Voorwaarden beschrijven hoe de beeldrechten voor u zijn gekocht als klant van
Deventrade, maar ook welke middelen zijn uitgesloten. Als u afbeeldingen voor die 'uitgesloten
middelen' wilt gebruiken, dient u een verzoek in te dienen bij Deventrade. Het kan zijn dat er extra
rechten moeten worden gekocht of dat de afbeeldingen helaas niet mogen worden gebruikt voor het
gevraagde middel.
U mag de campagnebeelden wel voor online doeleinden gebruiken, dat wil zeggen:
•
•
•

voor uw website;
voor uw accounts op sociale media;
voor uw digitale e-mails.

Gebruik de afbeeldingen altijd in de oorspronkelijke vorm, ofwel niet vervormen, afsnijden of
omkleuren. Als u toch een aantal aanpassingen wilt doen, vraag dan altijd Deventrade om
toestemming.

De campagnebeelden zijn beschikbaar voor een jaar, daarna vervalt het recht op gebruik. Alleen de
actuele content is beschikbaar in de Content Cloud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om enkel
de afbeeldingen te gebruiken die op dat moment beschikbaar zijn in de Content Cloud en dus
gebruikt mogen worden.
U mag de campagnebeelden niet voor de volgende uitgesloten middelen gebruiken:
• voor gedrukt promotiemateriaal zoals tijdschriften, kranten, boeken, brochures, flyers,
etc.;
• voor aankleding van uw fysieke winkel;
• voor uw bedrijfsidentiteit op visitekaartjes, briefpapier, enz.
Neem altijd contact op met Deventrade als u afbeeldingen wilt gebruiken voor bovengenoemde
uitgesloten doeleinden. Na toestemming kan Deventrade u de betreffende campagnebeelden in
hoge resolutie toesturen.
Waarschijnlijk overbodig, maar u mag de campagnebeelden tevens nooit gebruiken:
• voor pornografische, onwettige of andere immorele doeleinden, voor het verspreiden van
haat of discriminatie, of voor het belasteren van of het slachtoffer maken van andere
mensen, samenlevingen, culturen;
• op een manier die Deventrade of de persoon (personen) die op de afbeeldingen is (zijn)
afgebeeld een slechte naam kan (kunnen) geven.
Belangrijk!
Uiteindelijk is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle benodigde
rechten, toestemmingen en licenties beschikt voor het gebruik van de beelden die deze Content
Cloud bevat. Deventrade kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van het
Auteursrecht. Het verkopen of distributie van de afbeeldingen is ten strengste verboden! Als u
twijfelt, neem dan contact op met Deventrade voordat u de sfeerbeelden gebruikt.

Contact (Marketingafdeling Deventrade):
E: marketing@deventrade.com
T: +31 (0) 570 - 665366

