OVEREENKOMST TOT GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL:
De regionale erfgoedbank ‘WESTHOEK verbeeldt’ is een project van Erfgoedcel CO 7, Achthoek en de
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koksijde, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Meer informatie
over het project vindt u in de voorstellingsfolder en online via www.westhoekverbeeldt.be en
http://blog.westhoekverbeeldt.be.
Ondergetekende,
De heer / mevrouw:
………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats:
………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:
………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:
………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
………………………………………………………………………………………………………….
hierna te noemen ‘de eigenaar’
en
Erfgoedcel CO7
hier vertegenwoordigd door:
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Achthoek

-

Kortemark

1

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

komen het volgende overeen betreffende het materiaal (aankruisen wat past, na # komt het aantal)
□ Foto
# …………………
□ Postkaart
# …………………
□ Schilderij
# …………………
□ Dia
# …………………
□ Bidprentje
# …………………
□ Tekening
# …………………
□ Affiche
# …………………
□ Illustratie
# …………………
□ Film
# …………………
□ Glasnegatief
# …………………
□ Factuur
# …………………
□ …………………
# …………………
Uitgeleend op …………………………………………………………tot …………………………………………………………

1

1)

dat het beeldmateriaal gedigitaliseerd en beschreven mag worden om in de erfgoedbank en op de
website www.westhoekverbeeldt.be te plaatsen

2)

dat het digitale beeld gebruikt mag worden voor
o privégebruik
o niet-commercieel gebruik
o commercieel gebruik
2
o zonder voorafgaandelijke toestemming per aanvraag
3
o met voorafgaandelijke toestemming per aanvraag

Omcirkel wat van toepassing is
Bij een aanvraag voor commercieel gebruik worden uw beelden in hoge resolutie bezorgd aan de aanvrager, vergezeld van de juiste
bronvermelding. Wij brengen u ook altijd op de hoogte van het gebruik
3
Bij een aanvraag voor commercieel gebruik, wordt per beeld op voorhand toestemming gevraagd.
2

Aldus opgemaakt in 2 exemplaren te ……………………………………… op ………………………………..
De eigenaar:

De vertegenwoordiger van:
Erfgoedcel CO7/ Achthoek/ Kortemark *

Ik, de eigenaar, bevestig dat ik mijn uitgeleende materiaal, zoals hierboven omschreven, in identieke staat heb
teruggekregen op de afgesproken datum.
Handtekening eigenaar

Handtekening Erfgoedcel CO7/ Achthoek/ Kortemark*

