GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR UITGEVERS
(Aan de vertaling van deze gebruikersvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend, zie 5.
WET)
Graphic News geeft een uitgever het recht voor gebruik van graphics (infografieken) in toegestane
publicatie(s) tegen betaling van een overeengekomen vergoeding en de gebruikersvoorwaarden
beschikbaar op de Graphic News website, www.graphicnews.com. Deze voorwaarden zijn voor het
laatst herzien 3 januari 2013.
1. GEBRUIK: Graphics kunnen worden gereproduceerd zoals geleverd, vertaald of aangepast, of grafische
elementen te gebruiken om nieuwe aangepaste graphics te creëren.
• Graphics zijn alleen voor gebruik in het kader van de eigen redactionele aandacht van de uitgever.
• Graphics mogen alleen tijdens de looptijd van de overeenkomst met Graphic News worden gebruikt.
Wanneer een periode niet is opgegeven kan/kunnen graphic(s) kan slechts eenmaal gebruikt worden.
• Waar graphics elektronisch gepubliceerd worden, moet een passende bitmapindeling zoals JPG (in plaats
van vector) worden gebruikt. Technieken, zoals een transparante laag boven graphics, worden ook
aanbevolen om de overname van graphics voorkomen
• Uitgevers mogen iframes gebruiken om iGraphics, gehost door Graphic News te publiceren op voorwaarde
dat de cut-and-paste code door Graphic News geleverd wordt gebruikt. Deze toestemming kan op Graphic
News op goeddunken worden ingetrokken.
• Wanneer een publicatie elektronisch is, is persoonlijk gebruik van pagina's met Graphic News
auteursrechtelijk materiaal toegestaan, __onder voorwaarde dat de context van de oorspronkelijke
publicatie wordt bewaard (bijvoorbeeld in social media), maar framing en soortgelijke technieken die het
beschermde materiaal in staat zou stellen om te verschijnen op andere websites niet.
2. CREDITS: Een bronvermelding moet steeds worden opgenomen wanneer een graphic wordt gepubliceerd.
De credit dient zo te zijn als in de geleverde graphic, bijvoorbeeld GRAPHIC NEWS. Wanneer de Graphic
wordt gewijzigd door de uitgever dan moet dit in de credit worden vermeld, bijvoorbeeld GRAPHIC NEWS /
PUBLICATIE. De credit mag alleen worden afgekort, bijvoorbeeld in GN, wanneer door beperkte ruimte een
volledige credit onmogelijk is of wanneer het krediet heeft betrekking op een onderdeel, hetzij alleen of
binnen een grotere afbeelding.
• BRONNEN van foto's met licentie gegeven voor gebruik door Graphic News moeten worden opgenomen
wanneer een graphic met een foto wordt gepubliceerd. Graphic News ook worden vermeld wanneer als bron
een graphic wordt gebruikt als visuele referentie, als een verhaal of woorden door Graphic News geleverd
worden gebruikt, of naar informatie op een afbeelding wordt verwezen.
• METADATA geven informatie over auteursrecht en hoe contact met Graphic News dient te worden
gehandhaafd met dossiers waar ooit mogelijk.
• LINKS: Elektronische publicaties met graphics moet een link naar de Graphic News website hebben.
3. OPSLAG, KOPIËREN en ARCHIVEREN: Uitgevers mogen Graphics in hun eigen archieven opslaan
binnen de context waarin ze oorspronkelijk werden gepubliceerd op voorwaarde dat deze archieven niet
worden gebruikt als een bron voor hergebruik in een andere context.
• Graphics mogen niet worden gedownload en gearchiveerd op computers van de uitgever voor gebruik op
een later tijdstip. Graphics mogen alleen worden gekopieerd en opgeslagen voor het toegestane gebruik en
slechts gedurende de looptijd van de overeenkomst met Graphic News. Alle andere kopieën van graphics
moeten van alle andere opslagapparaten worden verwijderd na maximaal drie maanden, indien niet
anders overeengekomen.
• Graphics en eventuele log in-code, gebruikersnaam of wachtwoord door Graphic News verstrekt aan de
uitgever zijn vertrouwelijk en moeten veilig worden bewaard en niet worden gekopieerd, gereproduceerd,
gepost, uitgezonden, gecommuniceerd, overgedragen, afgestaan__, gehuurd, geleased of overgedragen aan
derden, behalve wanneer dit specifiek schriftelijk is overeengekomen. Uitgevers zijn verantwoordelijk dat
hun personeel en alle medewerkers die toegang hebben tot de dienst van Graphic News zich houden aan de
gebruikersvoorwaarden.

4. AANSPRAKELIJKHEID:
• Uitgevers moeten: Zorg dragen dat de graphics zoals gebruikt geen inbreuk maken op van toepassing
zijnde wetten, regels, voorschriften of plaatselijke marktconventies; Graphic News onmiddellijk op de hoogte
brengenwanneer zich eventuele problemen voordoen met de graphics; een graphic verwijderen van een
website of soortgelijke terugkerende publicatie binnen 24 uur, indien Graphic News redelijkerwijs vraagt dit
te doen; Graphic News niet aansprakelijk stellen voor eventuele verliezen als gevolg van het falen van de
uitgever om te voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
• Graphic News zal: Alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat graphics geschikt zijn voor
het toegestane gebruik en dat alle noodzakelijke toestemmingen van derden zijn verkregen; onverwijld
reageren bij problemen met afbeeldingen; in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade ontstaan
bij de uitgever __als gevolg van de vertraging of niet-levering of gebruik van een graphic, inclusief maar
niet beperkt tot technische factoren zoals virussen, of stroomuitval of falen van het systeem van de uitgever.
5. WET: Deze overeenkomst is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van
Engeland. Alle overeenkomsten zijn in het Engels. Vertalingen zijn beschikbaar voor het gemak van de
uitgever, maar mocht er een verschil in betekenis of interpretatie te zijn, dan geniet de versie in de Engels
taal voorrang. Alle clausules, behalve die over het toestaan __van het gebruik van graphics, overleven de
looptijd van deze overeenkomst.
6. WIJZIGINGEN: Graphic News behoudt zich het recht voor te allen tijde om redelijke wijzigingen aan te
brengen in deze overeenkomst door de gewijzigde voorwaarden op de Graphic News website. Als een van de
voorwaarden van deze overeenkomst onwettig zijn of niet-afdwingbaar dan blijft de geldigheid en
afdwingbaarheid van de rest volledig van kracht. De betrokken bepaling worden vervangen door een
geldige en afdwingbare begrip. die zoveel mogelijk overeenkomt met het origineel. Falen van beide partijen
om enig recht of rechtsmiddel onder deze overeenkomst uit te oefenen doet geen afstand van dat recht of
rechtsmiddel.
7. DEFINITIES:
• Graphic News: Graphic News Ltd, een bedrijf gevestigd in Engeland en Wales, inschrijvingsnummer
2152373, geregistreerd adres 8 Ely Place, Holborn, Londen EC1N 6RY, website http://www.graphicnews.com
• Uitgever: Het bedrijf of de persoon die de licentievergoeding betaalt en is verantwoordelijk voor de
toegestane publicatie.
• Afspraken: Zullen ofwel schriftelijk en ondertekend door beide partijen gelden als een bevestiging van hun
overeenkomst, of in de vorm van een "contract factuur" waar de licentie is onderworpen aan de betaling
van de overeengekomen vergoeding en de op de factuur vermelde voorwaarden. Met online zelf-facturatie,
is Graphic News akkoord bij bevestiging van de ontvangst.
• Overeengekomen Kosten: Prijs die is overeengekomen tussen de uitgever en hetzij Graphic News of een
alternatieve onderneming die werkt voor rekening van Graphic News, voor de levering en de licentie om een
graphic gebruiken.
• Graphic: Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder graphic (infografiek) verstaan, graphics
zoals aangeleverd, de elementen, woorden en codering die worden gebruikt in ontwerp en de opzet en
waarmee ze zijn verbonden, alle herschikkingen, aanpassingen of vertalingen van deze, ongeacht de vorm
of media waarin of waarop de graphics worden geleverd, of opgeslagen of naar gekopieerd.

