
Algemene voorwaarden ID/ 2019
Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden voor klanten.

1. Tegenstelbaarheid
De navolgende voorwaarden zijn als enige van toepassing op de licentie voor het gebruik 
van de beelden die aangeboden worden, via het online- platform www.idphotoagency.com, 
onder verantwoordelijkheid van Imageoffice BVBA, Korenbloemstraat 27, 9000 Gent, 
Belgium (hierna ID/ genoemd) aan de klant, onder voorbehoud van andersluidende 
schriftelijke contractuele bedingen overeengekomen tussen ID/ en de klant. Bijgevolg kan de 
klant zich niet beroepen op zijn eigen of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze zouden 
voorzien dat zij exclusief van toepassing zijn. 

2. Overeenkomst 
ID/ is een online-platform dat tot doel heeft aan auteurs waaronder onder meer fotografen en 
tekenaars, een 24u/24u beschikbaar digitaal platform ter beschikking te stellen om licenties 
voor het gebruik van hun werk aan te bieden aan derden. ID/ bestaat uit een archief van 
foto’s, tekeningen, filmpjes en bewegend beelden, van leden auteurs die een contract 
hebben afgesloten met ID/. 
De overeenkomst met betrekking tot de bestelling en/of licentie van de werken komt tot 
stand tussen de klant en ID/, die op haar beurt een mandaat hiervoor gekregen heeft. 
Derhalve dienen de vergoeding voor de bestelling en/of licentie voldaan te worden aan ID/, 
die op haar beurt de vergoedingen zal voldoen aan de leden auteurs. 
De administratieve en technische kosten die met een transactie gepaard gaan zitten in de 
licentieprijs vervat. Doordat de klant de bestelling uitvoert, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de 
algemene voorwaarden en de licentie overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden voorzien in 
artikel 3 van huidige algemene voorwaarden. Na bestelling en/of aankopen van een licentie 
van een beeld zullen de klant en de fotograaf steeds een aankoopbevestiging ontvangen, 
zoals nader beschreven in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden. 

3. Licentie omschrijvingen: 

Bij iedere aankoop ontvangt de KLANT een duidelijk omschreven licentie en een licentie 
nummer waarmee de licentie voor het gebruik van de afbeelding duidelijk is vastgelegd. 
Deze licenties worden door ons zorgvuldig bewaard en dienen als bewijs van de verkregen 
licentie door de KLANT.
Dit zijn de verschillende soorten licenties:

Licentie 1: voor online gebruik / low resolution / Post / social media 1081 pixels / 
eenmalig gebruik binnen de 7 dagen

Met deze licentie kan eenmalig het beeld gebruikt worden als illustratie van een 
artikel of post op een site, op een online pagina of op een andere online drager zoals 
sociale media. 



De post of het online plaatsen van de de afbeelding moet gebeuren binnen de 7 
dagen na het downloaden. Na zeven dagen is er geen toelating om het beeld verder 
te archiveren los van de post of het bericht dat werd geplaatst.  Bij hergebruik dient 
er opnieuw een licentie te worden verkregen via het downloaden van een nieuwe 
licentie op het beeld.

Als het artikel of de post op meerdere pagina’s of sociale media wordt doorgeplaatst 
en deze pagina’s en of sociale media ook rechtstreeks tot de KLANT behoren kan de 
foto doorgeplaatst worden. Deze doorplaatsing kan enkel binnen de zeven dagen na 
het downloaden van de afbeelding.

Het is uitdrukkelijk verboden om de afbeelding te archiveren en publiceren in een 
andere context dan die van de initiële aankoop, verder door te verkopen aan derden, 
online verder te verspreiden, door te geven aan derden, af te drukken op gelijk welke 
drager, anders dan de originele post op de originele webpagina of sociale media.
Een aankoop moet gebruikt worden binnen de 7 dagen na het verkrijgen van de 
licentie,  
Onder de publicatie zal steeds de naamsvermelding worden gerespecteerd: 
ID/ voornaam naam-auteur. Deze naamsvermelding is verplicht.

Licentie 2: online licentie profielfoto: voor online gebruik / low resolution / Post / 
social media 1081 pixels /  meermaals gebruik als profielfoto op verschillende sites 
of sociale media tot 2 jaar na aankoop

Met de online licentie profielfoto kan eenmalig het beeld gebruikt worden als 
profielfoto op een site, op een online pagina of op een ander online drager zoals 
sociale media. De foto kan enkel gebruikt worden als profielfoto, niet als losse foto bij 
een artikel of post. 
De profielfoto kan gedurende 2 jaar gebruikt worden. Na 2 jaar is er geen toelating 
om de foto verder te gebruiken. Bij hergebruik dient er opnieuw een licentie via het 
downloaden van de foto te worden verkregen.

De profielfoto kan gebruikt worden op verschillende sites of sociale media als 
profielfoto indien deze ook rechtstreeks tot de KLANT behoren. 

Het is uitdrukkelijk verboden om de foto actief te archiveren in een andere context 
dan de post die initieel werd geplaatst binnen de 7 dagen na het verkrijgen van de 
licentie, verder door te verkopen aan derden, online verder te verspreiden, door te 
geven aan derden, af te drukken op gelijk welke drager,  anders dan de originele sites 
of sociale media waar deze als profielfoto wordt gebruikt. 

Licentie 3: voor geleverde afdrukken op fotopapier of een andere drager

Licentie voor het vertonen van de afbeelding op de originele drager en enkel en alleen 
op deze originele drager, zonder toestemming om de afbeelding te reproduceren op 
welke manier dan ook.



Met de licentie wordt de koper eigenaar wordt van de drager met de afbeelding en 
niet op de afbeelding zelf. De afbeelding blijft eigendom van de auteur. 

Deze licentie kan voorzien zijn van volgende notities op de drager:
De afbeelding is eigendom van fotograaf:
Het nummer van het werk is:
De datum waarop de afbeelding werd aangevraagd
Via de site ID/ photo agency
Afgedrukt door het bedrijf: 

Met de licentie afdrukken op fotopapier of andere drager verkrijgt men de 
toestemming om de afbeelding op de originele drager te tonen aan derden, op te 
hangen, te gebruiken als een illustratie in een fysieke ruimte zoals, een kamer, 
kantoor, of een fysieke plaats die gelinkt is met de KLANT. 
Met de licentie wordt u eigenaar van de fysieke drager. Van de afbeelding op de 
drager bent u geen eigenaar. U heeft enkel het recht om deze afbeelding fysiek te 
tonen. Het werk mag niet vertoond worden op plaatsen waarvoor toegang betaald 
moet worden of in tentoonstellingsruimten en/of galeries zonder schriftelijke 
toestemming van de fotograaf. Bij deze licentie wordt deze toestemming standaard 
niet meegeleverd. 

Het is uitdrukkelijk verboden om de foto te reproduceren, digitaal te archiveren, 
online verder te verspreiden, af te drukken op gelijk welke drager, anders dan de 
origineel verkregen afdruk.

Licentie 4 voor professioneel gebruik (enkel te bekomen via login en paswoord)

Fysiek gedrukte vorm / high resolution download / eenmalig gebruik binnen de 30 
dagen / + online doorplaatsen toegestaan.

Met de licentie fysiek gedrukte vorm kan de afbeelding EENMALIG gebruikt worden 
voor een publicatie in gedrukte vorm in een medium van de KLANT, en enkel in een 
medium van de KLANT. Het formaat van de afbeelding mag niet groter zijn dan A4. 
De licentie vervalt na 30 dagen na het verkrijgen van de licentie. 

Naast het eenmalig gebruik in gedrukte vorm is een online doorplaatsing binnen de 
30 dagen na het verkrijgen van de licentie toegestaan voor sites of sociale media die 
eveneens eigendom zijn van de KLANT. 
Met de online licentie post / social media kan eenmalig het beeld gebruikt worden als 
illustratie van een artikel of post op een site, op een online pagina of op een ander 
online drager zoals sociale media. 
De post of het plaatsen van de de afbeelding online moet gebeuren binnen de 7 
dagen na het downloaden. Na zeven dagen is er geen toelating om de foto verder te 
archiveren los van de post of het bericht op sociale media. Bij hergebruik dient er 
opnieuw een licentie via het downloaden van de foto te worden verkregen.



Het is uitdrukkelijk verboden om de afbeelding actief te archiveren in een andere 
context dan het fysiek gedrukt medium, gedrukt binnen de 30 dagen na het 
verkrijgen van de licentie, en de post die initieel werd geplaatst binnen de 7 dagen na 
het verkrijgen van de licentie. Het is eveneens verboden om de afbeelding verder 
door te verkopen aan derden, online verder actief te verspreiden, door te geven aan 
derden, af te drukken op gelijk welke drager met uitzondering van de eenmalige 
publicatie in het fysiek gedrukt medium, anders dan de originele post op de originele 
webpagina of sociale media.

Onder de publicatie zal steeds de naamsvermelding worden gerespecteerd: 
ID/ voornaam naam-auteur. Deze naamsvermelding is verplicht.

Licentie 5 Licentie op maat 
Het gebruik dient via mail aangevraagd te worden. Het kan gaan om fysieke 
publicaties groter dan A4 formaat of meermaals gebruik in tijd of drager. 

Licentie 6 Licentie vrij van rechten / voor bedrijven / high resolution download / tot 
maximaal A4 voor 3 jaar.

Met de licentie vrij van rechten voor 3 jaar kan de KLANT de afbeelding gebruiken in 
zijn of haar communicatie in alle publicatievormen tot maximaal A4 formaat. 
Na drie jaar vervalt de licentie. Er is geen beperking in het aantal publicaties kleiner 
dan A4 formaat binnen deze drie jaar, dit zowel voor fysieke publicaties als 
publicaties die online gebeuren. 

Het is uitdrukkelijk verboden om de foto actief te archiveren na het vervallen van de 
licentie. Het is eveneens verboden om de afbeelding verder door te verkopen aan 
derden of door te geven aan derden dit zowel tijdens de termijn van de licentie en/of 
nadien. 

3.1 De digitale bestanden mogen onder geen enkele vorm wordt gearchiveerd. De klant is 
verplicht de beelden na het toegestane gebruik van de licentie te wissen. 

3.2 De licentie mag alleen voor legale doeleinden gebruikt worden. Het is uitdrukkelijk 
verboden om de beelden te gebruiken op de volgende wijzen: 

● gebruik als merk of logo of een gedeelte hiervan, 
● gebruik in samenhang met pornografie
● gebruik voor discriminerende doeleinden of in samenhang met verheerlijking van 

geweld en rassenhaat of gebruik dat in strijd is met het jeugdrecht, 
● gebruik ter vervalsing en/of het in diskrediet brengen van de afgebeelde personen. 
● gebruik met als doel, doelbewust foutief nieuws te verspreiden
● gebruik buiten de context van de afbeelding

3.3. De beelden moeten steeds binnen hun context gebruikt worden. Het is niet toegestaan 
beelden te gebruiken ter illustratie van een andere gebeurtenis dan degene die op het beeld 



is weergegeven of met een ander onderschrift dan datgene dat vermeld is bij de afbeelding. 
Indien het beeld onderdeel zal uitmaken van een illustratie van een gevoelig onderwerp 
(zoals privé-leven van de afgebeelde, seksualiteit, godsdienst, criminaliteit, gerechtelijk 
onderzoek..), dient dit steeds persoonlijk met de fotograaf te worden afgetast of deze 
publicatie kan doorgaan. 

3.4 Indien de klant zich niet houdt aan de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden (artikel 
3.1 tot 3.3) dan behoudt ID/ zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen voor 
het niet-toegestane gebruik van deze beelden.

3.5 De auteur is als enige verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van zijn beelden. ID/ 
is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de vorm en de inhoud van de beelden en de 
bijhorende teksten (plagiaat, portretrecht, schending privacy of auteursrechten, enz) en kan 
onder geen enkel beding in vrijwaring worden opgeroepen, hetgeen de klant uitdrukkelijk 
aanvaard. De auteur zelf is de enige die kan worden aangesproken voor geschillen 
betreffende de vorm of de inhoud van zijn beelden (plagiaat, portretrecht, schending privacy 
of auteursrechten, enz) 

3.6. naamsvermelding 
Iedere reproductie of mededeling aan het publiek van een beeld, moet steeds samengaan 
met vermelding van de naam van de auteur en ID/. De naamsvermelding zal als volgt dienen 
te geschieden: '© ID/ voornaam achternaam-auteur'. 

3.7 morele rechten
De morele rechten van de auteur zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De klant verbindt zich 
ertoe om de werken niet te bewerken, aan te passen, te versnijden of anderszins te wijzigen 
zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur in kwestie. 

4. Geen wederverkoop, verkoop aan derden verboden 
De aangekochte beelden kunnen enkel worden gebruikt, overeenkomstig het toegestane 
gebruik voorzien in artikel 3 van huidige voorwaarden. De beelden mogen onder geen 
enkele vorm worden doorverkocht, verhandeld of verspreid aan derde partijen. De rechten, 
die voortvloeien uit de aan de klant toegestane licentie, zijn persoonlijk en niet vatbaar voor 
overdracht. In geen geval mogen de bestanden verkregen via ID aan derden overgedragen 
worden of door derden gebruikt worden zonder voorafgaande uitdrukkelijk en schriftelijke 
toestemming van de auteur of ID/ in kwestie. 

5. Klanten toegang 
5.1. De aankoop is gekoppeld aan een login en paswoord en kan alleen voor het medium 
gebruikt worden dat de aankoop gedaan heeft. De klant waakt zelf over het correct gebruik 
van login en paswoord. De klant zal deze gegevens als een goede huisvader beheren. Hij 
kan deze zelf veranderen indien hij dat wenst. ID/ kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor misbruiken van login en paswoord. Iedere aankoop gekoppeld aan het login en 
paswoord wordt door ID/ opgenomen en is te voldoen aan ID/. Zij zorgt op haar beurt voor 
het voldoen van het bedrag aan de auteur.
5.2 Door aanmelding en de daarmee verbonden toegang aan de klantenzone stemt de klant 
uitdrukkelijk in met huidige algemene voorwaarden. 



5.3 Aanmelding is alleen toegestaan door juridische rechtspersonen en personen die 
onbeperkte zakelijke bevoegdheid hebben. 
5.4 De door ID/ gevraagde klantgegevens dienen correct en compleet ingevuld te worden. 
Mochten er na de aanmelding veranderingen plaatsvinden van de klantgegevens dan dient 
de klant deze gegevens onverwijld aan te passen via het inlogscherm. 
5.5 Klantgegevens zijn persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. 
5.6 De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens in te kijken en aan te passen.
Op iedere mail kan de klant aangeven dat zijn gegevens gewijzigd of gewist worden. Deze 
aanpassingen kunnen ook worden doorgegeven via de site: 
https://www.idphotoagency.com.

6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden 
6.1 Het aanmelden en registreren bij ID/ is kosteloos en zonder abonnement.
6.2 ID/ heeft van de auteurs het mandaat gekregen het overeengekomen bedrag voor de 
bestelling en/of licentie te factureren en te innen. De klant is verplicht de vergoeding voor de 
bestelling en/of licentie van de beelden die via het winkelmandje geselecteerd werden te 
betalen aan ID/. Bij iedere illustratie staat steeds duidelijk de prijs vermeld. Enkel indien er 
geen prijs is vermeld dient de klant een prijsaanvraag te doen aangezien aankopen dan niet 
rechtstreeks mogelijk zijn. 
De auteur en de klant ontvangen na de selectie van het werk via het winkelmandje een 
aankoopbevestiging via mail. Daarop staat eveneens dezelfde prijs als tijdens het aankopen.
De betaling van vergoeding geschiedt onmiddellijk na de selectie van de beelden via het 
winkelmandje. De klant zal bij de aankoopbevestiging reeds de overeenstemmende factuur 
ontvangen. 
Enkel door een onmiddellijke reactie van de klant kan de verkoop worden geannuleerd. In 
dat geval wordt het wachtwoord en login automatisch gereset. 
De klant krijgt op het einde van de maand een overzicht van zijn aankopen. 
6.3 De aankopen zijn onderhevig aan 6% of 21% BTW. Indien het gaat om licenties voor 
nog te maken werk of voor reclamedoeleinden, dan zullen de bestellingen en/of licenties aan 
21% BTW dienen te geschieden. 
6.4 De auteurs hebben de mogelijkheid om een algemeen geldende prijs voor het medium te 
volgen, hetzij een eigen meerprijs in te stellen, of om hun archief open te stellen voor een 
welbepaalde Klant. 
In de prijs zitten administratieve en/of technische kosten vervat voor het beheren en 
beschikbaar stellen van het auteursrechtelijk materiaal aan de klant. Deze administratieve 
en/of technische kosten kunnen jaarlijks apart worden verrekend met de klant indien de klant 
veelvuldig beelden download van auteurs die hun archief hebben opengesteld. 
Prijzen liggen niet vast en kunnen te allen tijde worden aangepast en dit zowel door ID/ als 
door de auteur. Zo worden de prijzen ieder jaar in januari geïndexeerd. 
6.5. Algemeen is de prijs die zichtbaar is voor de klant, en die tevens terug te vinden is in de 
bevestigingsmail naar Klant en Auteur, de enige geldende prijs. 

7. Aansprakelijkheid 
ID/ zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden. ID/ 
verbindt er zich toe om maximaal bereikbaar te zijn zowel via mail als telefoon zodat klanten 
voor of tijdens de aankoop de nodige vragen kunnen stellen. 



8. Klantgegevens 
De klant wordt hierbij geïnformeerd dat ID/ de klantgegevens enkel en alleen voor eigen 
gebruik en verwerking van de overeenkomst gebruikt. ID/ zal de gegevens met betrekking 
tot de klanten steeds zorgvuldig en confidentieel behandelen. Klantgegevens worden niet 
aan derden verstrekt. Inzage in deze gegevens is te allen tijde mogelijk. 

9. Slotbepalingen 
9.1 Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van huidige algemene 
voorwaarden, is slechts bindend, indien deze schriftelijk is overeengekomen en door beide 
partijen is ondertekend. 
9.2 Deze overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. 
9.3 In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd. 
9.4. De eventuele nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van een beding van huidige 
algemene voorwaarden, zal de geldigheid van de overige voorwaarden niet aantasten

Aldus opgemaakt en ondertekend te …………………………………….. op ………/……../…… in twee 
originele exemplaren, waarbij iedere partij, door middel van haar handtekening erkent haar origineel 
exemplaar ontvangen te hebben.

KLANT:

Voor ………………………………

Dhr. / Mevrouw…………………..

Gelezen en goedgekeurd,

ID/:

Voor ID/ photo agency, Imageoffice BVBA, Korenbloemstraat 27, 9000 Gent.

Dhr. / Mevrouw…………………..

Gelezen en goedgekeurd,


