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LICENTIEOVEREENKOMST PERSOONLIJK GEBRUIK 
 

Bedankt voor het aankopen van foto’s onder de licentie voor persoonlijk gebruik.  

We doen ons uiterste best om u kwalitatief hoogstaande foto’s aan te bieden aan een redelijke 

prijs en hopen dan ook dat u tevreden bent met uw aankoop. Het aanbieden van deze foto’s is 

enkel mogelijk door uitgebreide investeringen in tijd en middelen. Om onze activteiten (ook in de 

toekomst) mogelijk te maken zijn onderstaande regels van toepassing.  

 
Onder persoonlijk gebruik verstaan we het gebruik van de foto’s in huiselijke 

kring: je mag de ontvangen beelden bewaren op diverse persoonlijke 

gegevensdragers (computer, tablet, telefoon, ...) en je bent vrij om deze te 

presenteren in huiselijke of privésfeer. 

 
Bij elke download ontvangt u ook de lage resolutie versie met watermerk, deze 

versie mag u ongewijzigd - met watermerk - vrij gebruiken om digitaal te 

verspreiden via bijvoorbeeld sociale media, enige voorwaarde is de vermelding 

van auteur “Christian Degroote Photography” en waar mogelijk met een 

verwijzing naar de site http://www.cdg-photo.com of http://www.acrofoto.be   

 
De koper is vrij om zelf afgeleiden (vb. afdrukken) te maken van de 

aangekochte foto’s mits deze bestemd zijn voor persoonlijk gebruik, beperkt tot 

de familiale kring. Je mag dus gerust voor oma of opa ook een afdruk maken 

maar het is niet de bedoeling om de afgeleiden te delen met derden buiten de 

familiale sfeer. 

 
Het (publiekelijk) digitaal verspreiden of kopiëren van de originele digitale  

beelden (zonder het watermerk) voor derden of afgeleiden van het origineel is 

niet toegestaan, onder eender welke vorm. De foto’s mogen dus niet 

beschikbaar gesteld worden aan vb. pers of gepubliceerd worden via sociale 

media. 

 
Het doorverkopen van de afbeeldingen of de persoonlijke licentie is niet 

toegestaan, onder eender welke vorm. 

 
Het auteursrecht van de foto’s blijft ten allen tijd bij Christian Degroote 

Photography. 

 

Hoewel we ons bewust zijn van de mogelijkheden om de digitale downloads te delen met anderen 

zoals teamgenoten of partners en de club, en we er ook geen controle over hebben, vragen we 

graag om deze spelregels te respecteren. Enkel indien iedereen deze regels respecteert kunnen 

we de huidige prijzen en voorwaarden handhaven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Christian Degroote 
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