GEBRUIKSLICENTIE BEELD EN GELUID
Het RHCe (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)
verleent hiermee toestemming aan
instelling
naam
adres
postcode en woonplaats
telefoonnr.
e-mailadres
gebruik te maken van materiaal uit de collecties van het RHCe zoals nader
omschreven en onder de hierbij gevoegde voorwaarden, welke allen onderdeel
uitmaken van deze licentie.
De gebruiker verklaart zich akkoord met deze gebruikslicentie en vrijwaart het
RHCe voor alle schade en claims die uit onrechtmatig of verkeerd gebruik van
het materiaal voortkomen. N.B. dit is geen licentie in het kader van de
Auteurswet 1912.

(plaats en datum)

(naam en handtekening)

Bijlagen:
- Overzicht van het te gebruiken materiaal
- Omschrijving doel en periode
- Nadere voorwaarden (oa auteursrechtelijke beperkingen)
- Kosten (gebruiksvergoeding; administratieve kosten)

Overzicht van het te gebruiken materiaal:
(collectienummers; identificatienummers; materiaalsoort; maker en rechthebbende)

Omschrijving doel en periode:
Doel: (prive; publicatie; tentoonstelling; met nadere omschrijving; plaats en locatie)

Periode: begin en einddatum

Nadere voorwaarden:
1. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal aan derden te verstrekken dan wel aan te
wenden voor een ander doel of andere bewerkingen of reproducties (in welke vorm dan
ook) te maken dan omschreven zonder de schriftelijke toestemming van het RHCe dan
wel van de auteursrechthebbende(n).
2. Wanneer dit materiaal gebruikt wordt in een productie (beeld, geluid, druk of welke vorm
dan ook) is de gebruiker verplicht hiervan kosteloos een exemplaar aan het RHCe te
verstrekken
3. Deze licentie strekt zich niet uit over de auteursrechtelijke aspecten die mogelijk rusten
op het te gebruiken materiaal.
4. Bij auteursrechtelijk beschermde werken dient de gebruiker voorgaande aan de feitelijke
uitlening schriftelijk aan te tonen dat de gebruiker gerechtigd is het materiaal voor dit doel
te gebruiken. Mogelijk kosten gemaakt bij het verkrijgen van deze toestemming zijn voor
rekening van de gebruiker.
5. Mocht het materiaal betreffen waarvan de rechthebbende niet vindbaar of aantoonbaar is,
dan zal het RHCe dit aan de aanvrager melden; als die besluit het aangevraagde toch te
willen gebruiken dan zijn alle gevolgen van het gebruik voor rekening en risico van de
gebruiker.
6. Alle kosten inzake transport en verzekering zijn voor rekening van de gebruiker; alle
schades aan het materiaal zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

Kosten verbonden aan het maken van reprodukties:
1. Het RHCe zal de gebruiker, alvorens tot reproductie wordt overgegaan, van de kosten in
kennis stellen cf. tarievenlijst RHCe
2. Op verzoek van het RHCe dienen de kosten door de gebruiker te worden voldaan
voorafgaand aan de afgifte van het materiaal door overmaking op het op de factuur
vermelde rekeningnummer onder vermelding van het kenmerk/factuurnummer

