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GEBRUIKERSOVEREENKOMST ARCHIEF RENE VAN DE WALLE
1.- Het gebruik van de negatieven van de verzameling René Van de Walle is gratis indien ze
aangewend worden in een activiteit zonder winstoogmerk. Eventuele kosten voor digitalisering
en afdrukken van foto’s vallen ten laste van de gebruiker.
2.- Bij het gebruik van de negatieven voor winstgevende doeleinden zal een vergoeding gevraagd
worden.
3.- Bij elk gebruik dient duidelijk vermeld : “Foto René Van de Walle, Archief heemkundige
kring “Het Land van Nevele vzw”. Deze vermelding dient ook voor te komen op de
uitnodiging(en) en aankondiging(en).
4.- De afbeeldingen mogen voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan deze waarvoor de
aanvraag gebeurde bij de heemkundige kring “Het Land van Nevele vzw.”.
5.- De negatieven worden digitaal op een CD aan de gebruiker overhandigd. Hij draagt er zorg
voor dat een verdere verspreiding niet mogelijk is. Na gebruik wordt de CD aan de
heemkundige kring Het Land van Nevele vzw terug bezorgd.
6.- Bij een publicatie van één of meerdere foto’s dient men de toelating te vragen aan de
heemkundige kring “Het Land van Nevele vzw”. Bij de aanvraag dient duidelijk vermeld
waarvoor de publicatie dient. Bij het gebruik van één of meerdere foto’s dient een exemplaar
van de publicatie overgemaakt aan de bibliotheek van “Het Land van Nevele”, tenzij anders
wordt overeengekomen.
7.- Het gebruik van de wissellijsten is gratis in alle gemeenten behorende tot het Meetjesland. Bij
elk gebruik dient, naast de vermeldingen zoals beschreven in punt 3, op de uitnodiging en
aankondiging vermeld: “Met de medewerking van Comeet en de gemeente Nevele”. Voor het
gebruik van de wissellijsten in andere gemeenten of steden zal een vergoeding gevraagd worden.
“Het Land van Nevele vzw ” behoudt zich het recht voor om de wissellijsten zelf te gebruiken
voor haar eigen activiteiten.
8.- Bij elke activiteit waarbij foto’s uit de verzameling René Van de Walle gebruikt worden dient
een uitnodiging gestuurd aan: René Van de Walle, Stationsstraat 14, 9850-NEVELE
(Landegem) en Het Land van Nevele vzw, Beentjesstraat 29, 9850-NEVELE (Poesele)
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