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CONTRACT VOOR 

REPRODUCTIERECHTEN 

Nr 

 

 

Naam, functie en instelling aanvrager : 

 

Adres : 

 

 

Telefoon :     E-mail : 

 

 

Toezendingsadres reproducties : 

 

 

vraagt toelating voor het reproduceren of het gebruik van de reproductie van volgende werken voor gebruik met een 

informatie en niet-commercieel doel : 

Fonds en nummer Titel (of omschrijving) 

  

  

  

  

  

  

  

 

In het volgende tijdschrift / dagblad : 

- auteur : 

- titel : 

- uitgever : 

- verschijningsdatum : 

Tijdens de volgende uitzending : 

- producent : 

- titel : 

- medium (TV, Internetsite, DVD, CD-ROM, …) : 

- date d’émission : 

Voor een ander doel : 
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ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

1. Bij reproducties van werken die deel uitmaken van de verzamelingen van het Archief van de Stad Brussel moet 

de eigenaar als volgt worden vermeld : Archief van de Stad Brussel; gevolg door de titel van het fonds et het 

boeknummer. 

 

2. Geen enkele reproductie mag aan derden worden overgedragen of worden gebruikt voor andere doeleinden 

dan vermeld bij de bestelling. 

 

3. In geval van gebruik op het internet, moet het beeld in lage resolutie getoond worden met de vermelding: Elke 

reproductie, volledig of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder toelating van de eigenaars van het werk, 

is onwettelijk. 

 

4. De reproducties mogen enkel worden gebruikt binnen het jaar dat volgt op het tijdstip waarop ze werden besteld 

en dit slechts éénmalig. 

 

5. De persdienst van de Archief van de Stad Brussel ontvangt een exemplaar van het betreffende 

tijdschrift/krant/uitzending/.bij het verschijnen ervan. 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bovenvermelde voorwaarden : 

 

Plaats-datum 

Handtekening  

 

 

Datum en visum van de Archivaris, 

Frédéric Boquet 


