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Gebruiksvoorwaarden/licentieovereenkomst 

SERFAUS-FISS-LADIS (huidige versie vanaf 01.01.2021) 

 
(1) Welkom in onze databank met beeldmateriaal voor licentievrije foto's/video's/logo's en 

teksten („beeldmateriaal“) uit de regio Serfaus-Fiss-Ladis. Let er voor gebruik van ons 
beeldmateriaal a.u.b. op dat dit uitsluitend kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan 
de media, aan voor de media werkzame journalisten en freelancers, alsmede aan 
bloggers/webauteurs en wel conform de onderstaande voorwaarden. Onder media 
worden verstaan de gedrukte media, radio en televisie alsmede online platforms met een 
mediakarakter. 

(2) Wij, de Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, kennen u als gebruiker van onze 
beelddatabank een niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en qua tijd en plaats 
onbeperkte licentie toe voor het gebruik van het door u uit onze beelddatabank 
gedownloade beeldmateriaal voor redactioneel (niet-commercieel) gebruik ten behoeve 
van artikelen en berichtgeving over Serfaus-Fiss-Ladis. 

(3) Houd daarbij rekening met het volgende: Alle rechten op het beeldmateriaal, met 
inbegrip van alle auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten die betrekking 
hebben op ons beeldmateriaal in de beelddatabank blijven voorbehouden aan ons, de 
Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, dan wel aan de desbetreffende fotograaf/auteur. 

(4) Voor toepassingen die buiten de conform onze geldende gebruiksvoorwaarden 
verleende licentie vallen dient rechtstreeks toestemming te worden gevraagd aan de 
Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH. 

(5) Wij garanderen niet dat het [door ons] in onze beelddatabank opvraagbare of 
gedownloade beeldmateriaal geen inbreuk zou kunnen maken op de rechten van derden. 
Elk gebruik van het door u uit onze beelddatabank gedownloade beeldmateriaal 
geschiedt voor uw eigen risico. 

Soort licentie 

Wij verlenen u als gebruiker van onze beelddatabank een niet-exclusieve, niet aan derden 
overdraagbare en qua tijd en plaats onbeperkte licentie tot het gebruik van het door u uit onze 
beelddatabank gedownloade beeldmateriaal voor de hieronder vermelde toegestane 
toepassingen. 

 Uitsluitend redactioneel (niet-commercieel) gebruik van het door ons ter beschikking 
gestelde beeldmateriaal in verband met berichtgeving en artikelen over Serfaus-Fiss-
Ladis is toegestaan.  

 Gebruik in de vorm van opname in beelddatabanken, beeldcatalogi en daarmee 
vergelijkbare beeldbestanden is uitgesloten. 
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Toegestane wijzen van gebruik conform de wet op het auteursrecht 

Wij verlenen u als gebruiker 

 het recht tot vermenigvuldiging en verspreiding, d.w.z. het recht het beeldmateriaal in 
het kader van niet-commercieel gebruik naar believen – ook op andere dan de 
oorspronkelijke beeld-/geluids-/datadragers – te vermenigvuldigen en te verspreiden 
en/of te laten vermenigvuldigen en/of te laten verspreiden, mits zulks niet geschiedt 
door opname in beelddatabanken, beeldcatalogi en daarmee vergelijkbare 
beeldbestanden. 

 het opvraag- en online recht (recht tot terbeschikkingstelling), d.w.z. het recht het 
beeldmateriaal via analoge, digitale of andersoortige technieken voor opslag of 
datacommunicatie, met of zonder tussentijdse opslag, draadloos of via kabels te 
gebruiken of ter beschikking te stellen voor niet-commerciële doeleinden. 

 het recht van verzending, d.w.z. het recht het beeldmateriaal in het kader van de boven 
vermelde soort licentie naar believen in alle technische procedés (bijv. analoog, 
digitaal, met een hoge resolutie, incl. DVB-T, -C, -S en -H) via radio en 
televisiekanalen, kabels, radiogolven, laser, microgolven etc. of daarmee vergelijkbare 
technische voorzieningen toegankelijk te maken voor het publiek, ongeacht of de 
uitzending via de ether, kabel-tv (ook via het telefoonnetwerk) met inbegrip van 
doorgifte via kabel, satellieten, met inbegrip van directe satellieten (DBS), overige 
data- of telefoonverbindingen of -netwerken als ISDN, DSL, GSM, UMTS, 
straalverbinding, Powerline-techniek (stroomverbindingen) etc., overige technische 
inrichtingen of via een combinatie van communicatietechnologie geschiedt. 

 het drukrecht, d.w.z. het recht het beeldmateriaal in het kader van de boven vermelde 
soort licentie te gebruiken voor de vervaardiging, vermenigvuldiging en verspreiding 
van geïllustreerde of niet-geïllustreerde boeken, tijdschriften en overige drukwerken. 
Gebruik door opname in beeldcatalogi en daarmee vergelijkbare beeldverzamelingen 
is uitgesloten. 

 het videorecht, d.w.z. het recht het beeldmateriaal te exploiteren door 
vermenigvuldiging en verspreiding op analoge en digitale beeld-/geluids-/datadragers 
van elke soort. Dit recht omvat in het bijzonder alle soorten opslagmedia (beeld-
/geluidsdragers, CD, DVD, etc.). 

 het beperkte recht tot bewerking, d.w.z. het recht het beeldmateriaal met behulp van 
analoge, digitale of andere bewerkingstechnieken als volgt te bewerken: wijzigen van 
het beeldformaat (vergroten, verkleinen, uitsnijden), wijzigen van de kleurinformatie. 
het recht tot andere wijzigingen van het beeldmateriaal blijft voorbehouden aan de 
auteur. 

Alle overige rechten op het beeldmateriaal, met inbegrip van alle auteursrechten en overige 
industriële eigendomsrechten die betrekking hebben op het beeldmateriaal blijven 
voorbehouden aan ons of de auteur. 
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Niet toegestaan is met name het volgende: 

 het gebruik van het beeldmateriaal voor merchandising, d.w.z. er wordt geen 
toestemming verleend voor commerciële exploitatie van het beeldmateriaal, met 
inbegrip van het SFL-logo via de verkoop van het beeld- en logomateriaal of de 
vervaardiging en verspreiding van goederen van welke aard dan ook, die voorzien zijn 
van afbeeldingen en logo's uit onze beelddatabank (bijv. affiches, ansichtkaarten, 
kledingstukken, tijdschriften met inbegrip van stripboeken, geluidsdragers, 
hoofddeksels, mousepads, buttons, etc.) 

Geen vergoeding 

Wij zien jegens u als gebruiker af van een vergoeding voor de toekenning van de 
bovengenoemde gebruiksrechten. 

Vermelding van auteur en bronnen 

Als gebruiker bent u voor het gebruik verplicht op de gebruikelijke wijze en voor zover 
technisch mogelijk op de afbeelding zelf of onderaan een pagina Serfaus-Fiss-Ladis Marketing 
GmbH en de auteur te vermelden met de bij het uploaden van de desbetreffende afbeelding 
genoemde naam van de fotograaf en wel op de volgende wijze: 

'Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH © naam fotograaf/website' 

Bij gebruik op internet of digitale media dient voorts te worden verwezen naar Serfaus-Fiss-
Ladis in de vorm van een link naar www.serfaus-fiss-ladis.at. 

Verboden toepassing 

 Het beeldmateriaal uit onze beelddatabank mag uitsluitend worden gebruikt voor 
wettelijk toegestane doeleinden. 

 Het beeldmateriaal uit onze beelddatabank mag niet gebruikt worden om laster of 
pornografisch of anderszins verboden materiaal te verspreiden, derden te bedreigen, 
lastig te vallen of inbreuk te maken op de rechten (met inbegrip van 
persoonlijkheidsrechten) van derden. 

Blokkering 

Bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor de toegang tot 
onze beelddatabank of delen daarvan onmiddellijk te blokkeren. Wij behouden ons voorts het 
recht voor strafrechtelijke stappen te zetten en vorderingen (met name vorderingen tot 
schadevergoeding) in te stellen tegen onbevoegd gebruik van ons beeldmateriaal. 

Databankrecht 

Onze beelddatabank is een databank die valt onder de bescherming van het auteursrecht. Het is 
verboden de structuur van deze databank zonder onze toestemming geheel of gedeeltelijk over 
te nemen of te bewerken. 
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Slotbepalingen 

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het materiële recht van de Republiek Oostenrijk 
met uitzondering van de verwijzingsbepalingen van toepassing. 

Uitsluitend de rechtbank van Innsbruck is bevoegd – voor zover wettelijk toegestaan. 

 

 


