
                            BESTELBON - FOTOTHEEK CEGESOMA  
Opsturen naar: Isabelle Sampieri –CEGESOMA  Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel België 
 
Nummers van de bestelde foto's: 

 
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

 
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

 
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

 
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

 
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

 

De reproducties (geleverd in jpeg in een resolutie van 72 dpi) zijn voor strikt persoonlijk gebruik of 
worden enkel in een paper of een scriptie niet bestemd voor publicatie opgenomen. Zij zullen op geen 
enkele wijze gepubliceerd, noch openbaar gemaakt worden, zelfs niet op het internet. In geen enkel 
geval zullen de reproducties aan derden afgestaan worden zonder de schriftelijke toestemming van het 
CEGESOMA.  
 

De reproducties zijn voor niet-persoonlijk gebruik (publicatie, tentoonstelling, film, enz.) Ze worden 
geleverd in jpeg in een resolutie van 300 dpi. Elke geproduceerde reproductie moet de vermelding 
dragen:  “Collectie CEGESOMA – Brussel” gevolgd door het nummer van de foto. De aanvrager is 
verplicht om het CEGESOMA één gratis exemplaar (of één exemplaar per taal bij publicatie in 
verschillende talen). 

 

1. Indien het CEGESOMA de rechten bezit van de foto’s wordt, behoudens uitzondering, bij de 
reproductie-, verzendings- en administratiekosten 20 euro copyright per zwart-witfoto bijgeteld. 
2. Indien het CEGESOMA de rechten van de foto’s niet bezit, en de rechthebbenden zijn bekend, 
verbindt de aanvrager zich ertoe deze de toelating voor de reproductie te vragen en hiervan het 
schriftelijk bewijs aan het CEGESOMA te bezorgen. In dit geval worden enkel de reproductie-, 
verzendings- en administratiekosten door het CEGESOMA aangerekend.  
3. Indien het CEGESOMA de rechten van de foto’s niet bezit, en de rechthebbenden zijn bekend, 
behoudt het CEGESOMA zich het recht voor om de reproductie van foto’s te weigeren. 
4. Indien de herkomst van de foto totaal onbekend is moet de vermelding “rechten gereserveerd” bij de 
reproductie vermeld staan en de volgende zin vooraan of op het eind van de publicatie opgenomen 
worden: “Ondanks alle pogingen om de origine van bepaalde foto’s te achterhalen is de auteur van deze 
publicatie/de filmmaker hierin niet geslaagd. Indien rechthebbenden van deze foto’s zich in deze 
publicatie herkennen kunnen zij contact opnemen + contactgegevens van de uitgever/van de 
producent”. In dit geval is de uitgever/de producent de enige verantwoordelijke voor de publicatie van 
de foto’s. Enkel de reproductie-, verzendings- en administratiekosten zullen door het SOMA 
aangerekend worden, niet het copyright. 

 

 TITEL VAN DE PUBLICATIE…………………………………………………………………............... 
 AUTEUR: ………………………………… UITGEVER: ………………………………......................... 
 PUBLICATIEDATUM: ……………………….OPLAGE: …………………………………................... 
 
 

Wenst u digitale kopieën van deze foto’s te ontvangen per mail of op cd-rom (bestellingen van meer dan 5 foto’s 
kunnen alleen op CD-rom worden geleverd) ? (schrappen wat niet past). 
 

NAAM en voornaam (of naam van de instelling) waarnaar we de foto’s moeten sturen: ……………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
BTW  NR. :………………………………Adres : ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mailadres :……………………………………………Telefoonnummer : ………………………………………… 
 

NAAM en voornaam (of naam van de instelling) waarnaar we de factuur moeten sturen: ……………................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
BTW  NR. :………………………………Adres : ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mailadres :……………………………………………Telefoonnummer : ………………………………………… 
 
Datum en handtekening :  

 


