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Verzoek tot vrijwaring door Stichting BeeldAnoniem 
 
 
Aanvrager: 
 
Instelling/ Bedrijf  : __________________________________________________ 
 
Contactpersoon + Functie : __________________________________________________ 
 
Straat  : __________________________________________________ 
 
Postcode + plaats  : __________________________________________________ 
 
Telefoon  : __________________________________________________ 
 
Email + website  : __________________________________________________ 
 
 
wenst de hierna beschreven foto(’s) of illustratie(s) 
 
 
Omschrijving foto of illustratie : ___________________________________________ 
 
    ___________________________________________ 
 
    ___________________________________________ 
 
Formaat  : ___________________________________________ 
 
Naam fotograaf/illustrator 
(indien bekend)    : ___________________________________________ 
 
Vindplaats  : ___________________________________________ 
 
 
 
waarvan kopieën zijn bijgesloten (bij voorkeur digitaal en indien van toepassing voor- 
en achterkant van de foto of illustratie) 
 
 
te gebruiken op de volgende wijze: 
 
Soort publicatie (indien van toepassing ook de titel van de publicatie vermelden):  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Titel / website adres :__________________________________________ 
 
Oplage (indien van toepassing) : __________________________________________ 
 
Formaat gebruik foto/illustratie : __________________________________________ 
 
Periode van gebruik van foto/illustratie : __________________________________________ 
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en door Stichting BeeldAnoniem te worden gevrijwaard van auteursrechtelijke 
aanspraken die betrekking hebben op deze publicatie.  
 
 
Aanvrager verklaart dat hij/zij niet bekend is met de persoon, althans de naam althans het 
adres van de auteursrechthebbende(n) op de foto(s) en dat hij/zij alle redelijke pogingen 
heeft gedaan om daarmee bekend te worden en bovendien dat hij/zij  in redelijkheid alles zal 
nalaten wat de belangen van deze auteursrechthebbende(n) zou kunnen schaden, 
waaronder het versnijden of op andere wijze wijzigen of verminken van de foto of illustratie.  
 
Aanvrager verklaart bekend te zijn met de checklist van Stichting BeeldAnoniem voor het 
achterhalen van de auteursrechthebbende(n) en dat hij/zij alles op deze checklist heeft 
ondernomen om de identiteit en/of contactgegevens van de auteursrechthebbende(n) te 
achterhalen.   
 
 
Indien Stichting BeeldAnoniem een vrijwaring afgeeft gelden bovendien de volgende 
voorwaarden die de aanvrager bij deze accepteert: 
 
Deze vrijwaring heeft geen betrekking op claims terzake de persoonlijkheidsrechten van de 
maker(s) van de foto of illustratie.  Claims van anderen, waaronder claims van 
(nabestaanden van) geportretteerden en claims van rechthebbenden terzake afgebeelde 
werken, vallen niet onder de werking van deze vrijwaring, ongeacht of deze aanspraken via 
de auteursrechthebbende(n) worden uitgeoefend.  
 
De foto of illustratie krijgt bij publicatie het volgende bijschrift: naam fotograaf/illustrator 
(indien bekend)/ Stichting BeeldAnoniem. 
 
 
Aanvrager verklaart binnen twee weken na ontvangst van de vrijwaring de gefactureerde 
vergoeding te betalen, vermeerderd met een bedrag van 15% voor administratie kosten en 
vermeerderd met 21% btw. 
 
Aanvrager verplicht zich nadat een vrijwaring is afgegeven allen die aanspraken maken 
welke betrekking hebben op vrijwaring onmiddellijk  te verwijzen naar Stichting 
BeeldAnoniem. Het niet nakomen van deze verplichting ontslaat Stichting BeeldAnoniem 
onmiddellijk en onherroepelijk van haar verplichting tot vrijwaring. 
Stichting BeeldAnoniem zal ook ontslagen zijn van haar verplichtingen tot vrijwaring indien 
gegevens, welke door de aanvrager zijn verstrekt, onjuist blijken te zijn en/of hij/zij op andere 
wijze verplichtingen, voortspruitend uit deze overeenkomst, niet is nagekomen. 
 
 
Handtekening : __________________________________________________ 
 
Plaats : __________________________________________________  

 
Datum : __________________________________________________ 
 
 
 
 
Stichting BeeldAnoniem 
Piet Heinkade 181 K 
1019 HC  AMSTERDAM 
 
BTW nr. NL77.25.334.B.01        bankrekening  NL26INGB0005180031    KvK Amsterdam  41204136 


