
1. Gebruikslicentie (particulier)
Foto’s mogen gebruikt worden voor het (laten) maken van een afdruk. Als particulier koop je uitsluitend 
het gebruiksrecht voor particulier gebruik en presentatie binnen de privé-sfeer. Het gebruik 
van de foto’s op social media, mits als privé gebruik is toegestaan. Publicatie, verkoop aan derden of 
meedoen aan een wedstrijd, is niet toegestaan. Naamsvermelding in de vorm van © Studio djo of © 
studiodjodesign.nl wordt zeer op prijs gesteld.

2. Commerciële en redactionele licenties (zakelijk)
Bij publicatie van foto’s van Studio djo in welk medium dan ook of op welke wijze dan ook, is een
bronsvermelding verplicht. Deze dient als volgt, waar mogelijk, gemeld te worden: 
Foto: Studio djo of Foto:www.studiodjodesign.nl.

Foto’s in opdracht - commercieel en redactioneel
Voor het maken van foto’s in opdracht voor commerciëel gebruik (website/webshop-blog-social media) 
geldt dat de licentie voor onbeperkte gebruik van de foto of serie foto’s is inbegrepen in de 
pakketprijs. De foto’s zijn in deze licentie niet exclusief te gebruiken. Voor het maken van foto’s ten 
behoeve van redactioneel gebruik (gedrukt of online) dient één van de onderstaande licenties worden 
afgenomen. Naamsvermelding dient zoals hierboven aangegeven te geschieden. 

Prijzen voor commercieel gebruik van beelden
∙ Standaard licentie - onbeperkt gebruik    inbegrepen in pakketprijs
∙ Licentie zonder naamsvermelding - onbeperkt gebruik   € 55,- excl. BTW per foto
∙ Licentie voor exclusief gebruik commercieel - onbeperkt gebruik 100% toeslag

Prijzen voor redactioneel gebruik van beelden 
∙ Licentie met naamsvermelding - eenmalig gebruik   € 20,- excl. BTW per foto
∙ Licentie zonder naamsvermelding - eenmalig  gebruik   € 55,- excl. BTW per foto

Volumekorting
∙ vanaf 10 foto’s       10% korting
∙ vanaf 25 foto’s       15% korting

Naamsvermelding, hoe dan? 
Ik verwacht niet van je dat je bij een webshop of website, onder iedere foto mijn naam gaat vermelden. 
Wel verwacht ik dat je dan -ergens op je webpagina- vermeld dat de foto’s door Studio djo gemaakt zijn.
Plaats je de foto op social media, vermeld hier dan wel mijn naam. 

Voorwaarden
Bovenstaande licenties zijn op basis van wereldwijd gebruik. Een sublicentie (het doorverkopen van of 
gebruik door derden) is niet toegestaan. Bij inbreuk op gebruikersvoorwaarden zal een tarief van mini-
maal het drievoudigevan het normale tarief in rekening worden gebracht, met minimum van € 200,- excl. 
BTW. Bij het gebruik van beelden waarop het portretrecht rust kan rechten van derden rusten. Voor 
zover voor de publicatie hiervan toestemming van derden is vereist, is dat de taak van de opdrachtgever 
om hiervoor toestemming te verkrijgen van geportretteerden.
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