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#VOORWAARDEN VERSTEGENFRIENDS
Door gebruik te maken van de hashtag #verstegenfriends en de tag @verstegennl geef je ons
toestemming om:
•
•
•
•

Jouw foto te delen op onze social media kanalen
De afbeelding te gebruiken op onze website verstegen.eu
Door jou gemaakte foto’s te gebruiken in onze nieuwsbrief
Jouw afbeelding te gebruiken tot jij ervoor kiest je toestemming in te trekken

Wat krijg je ervoor terug:
•
•
•

Gratis publiciteit op onze kanalen en de website verstegen.eu
Een naamsvermelding voor de fotograaf
Te allen tijde de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken

Eigendom
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaar je dat de afbeelding jouw eigendom is.
Credits
Waar mogelijk zullen we altijd de naam van de fotograaf vermelden. Is dat bij jouw afbeelding niet
gebeurd? Laat het ons dan weten door te mailen naar pr@verstegen.nl. Vertel ons op welke (web)pagina
je jouw afbeelding tegenkwam en wat de naam van de fotograaf is, dan publiceren we de
naamsvermelding binnen één werkweek.
Toestemming intrekken
Natuurlijk is het mogelijk om je toestemming in te trekken. Mail je verzoek tot het verwijderen van
afbeeldingen naar pr@verstegen.nl en deel een directe link naar de afbeelding. We zorgen ervoor dat de
afbeelding zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één werkweek wordt verwijderd van onze online
kanalen. Mochten we jouw foto gebruiken in onze nieuwsbrief? Dan kunnen deze helaas niet meer
verwijderen.
Betaalde samenwerkingen
Met een betaalde samenwerking geef je ons toestemming om de inhoud die je voor een
marketingcampagne hebt gegenereerd te gebruiken op onze eigen kanalen, zoals: website, sociale
media, betaalde advertenties en e-mailmarketing.
Met een betaalde samenwerking is er geen mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken.

