
Gebruiksvoorwaarden: afbeeldingen en video‘s

Wij verheugen ons dat je onze sieraden en wellness-motieven graag deelt met klanten en belang-
stellenden. Om dit voor jou makkelijker te maken en om je te ondersteunen hebben we al het 
beeldmateriaal uit onze collectie voor gebruik op sociale media bij elkaar gezet. 

Dit vind je in je managementsysteem onder Service > Mediatheek.

Het volgende moet beslist in acht worden genomen:

 ‒ De grootte en resolutie is alleen geschikt voor gebruik op internet.

 ‒ Gebruik dit s.v.p. niet voor drukwerk.

 ‒ Helaas is het ons wettelijk niet toegestaan om model-, bepaalde architectonische en 
externe foto’s vrij te geven voor publicatie. De beeldrechten op deze foto‘s zijn beperkt in 
tijd en gebruik.

 ‒ Alle afbeeldingen en video‘s die door ENERGETIX voor publicatie worden geleverd, zijn 
auteursrechtelijk beschermd. Denk hierbij aan catalogi, flyers, website en ook het beeld- 
en videomateriaal in onze mediatheek.

 ‒ De afbeeldingen en video‘s die beschikbaar zijn in de mediatheek hebben een copyright-
vermelding in de bestandsnaam, die niet verwijderd mag worden.

 ‒ Wijzig s.v.p. de afbeeldingen en video‘s niet (voeg geen webadressen of iets dergelijks 
toe). Als je je webshopadres of iets dergelijks bij de foto wilt publiceren, raden we je aan 
om dit als extra opmerking of beschrijving toe te voegen. Het voordeel hiervan is dat 
belangstellenden direct op jouw link kunnen klikken of deze kunnen kopiëren. Als de link 
in de afbeelding wordt ingevoegd, is dit niet alleen een schending van het auteursrecht, 
maar wordt het ook voor belangstellenden moeilijker om je webshop te bezoeken.

Indien er een directe verbinding is met jouw webshop, let dan op de relevante wettelijke voor-
schriften voor de inhoud van jouw profiel. Zo mogen er bijv. geen gezondheidsgerelateerde 
verklaringen worden gebruikt of andere formuleringen die in strijd zijn met de concurrentiewet-
geving. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoud van je website; ENERGETIX aanvaardt hiervoor 
geen aansprakelijkheid.


