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Herentals, 3 augustus 2020      
Dossier: IN468473      
         
 
PER E-MAIL EN PER POST 
 
 
Geachte Heer, Mevrouw, 
 
 
 
Zoals blijkt uit de screenshots in annex, maakt u gebruik van één of meerdere van de prachtige foto’s 
van Belga News Agency. 
 
Alle afbeeldingen van Belga News Agency zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit wil zeggen dat u over 
een licentie dient te beschikken om deze afbeeldingen te gebruiken. Uit de aan ons verschafte 
gegevens blijkt dat u geen toestemming hebt om deze foto(’s) te gebruiken. Hierdoor pleegt u een 
auteursrechtelijke inbreuk op de werken van Belga News Agency. 
 
Als distributeur van de beelden van Belga News Agency willen wij u de kans geven om zich in orde te 
stellen door alsnog een legale licentie aan te kopen. Dit kan door betaling van de bijgevoegde 
licentienota. Na betaling beschikt u over een licentie die zowel het verleden als een jaar na 
datum van deze nota dekt voor het gebruik van de foto’s opgenomen in de licentienota. 
Hierdoor wordt uw auteursrechtelijke inbreuk rechtgezet.  
 
Wij wijzen erop dat het verwijderen van de afbeelding(en) en/of website de auteursrechtelijke 
inbreuk niet ongedaan maakt. U heeft het beeld immers gebruikt en daarmee staat de 
auteursrechtelijke inbreuk vast. 
 
De licentie die u wordt aangeboden is gebonden aan de voorwaarden in bijlage. In geval u deze licentie 
weigert, waartoe u het recht heeft, zie de FAQ, zal eenzelfde bedrag in rechte worden gevorderd 
wegens gemiste inkomsten, onverminderd bijkomende vergoedingen wegens niet vermelding naam, 
verminking van het werk e.d.m. waarvoor voorbehoud wordt gemaakt.   
 
Mocht u reeds over een geldige licentie beschikken, gelieve ons dan de licentie-informatie te bezorgen 
via e-mail. Wij zetten onze gegevens dan onmiddellijk recht.  
  

 
 
Belgium Model Academy 
Verenigingstraat 157 
8400 OOSTENDE 
België 

http://www.permissionmachine.com/
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In bijlage vindt u ook het screenshot waarop duidelijk te zien is hoe de afbeelding(en) gepubliceerd 
zijn. Mocht u vragen hebben over dit schrijven, lees dan het bijgevoegde FAQ-document. Heeft u 
daarna nog vragen, dan kan u ons contacteren via e-mail op legal@permissionmachine.com (bij 
voorkeur) of telefonisch via +32 14 75 23 38 (ma tot do: 9-12 en 13-16u, vr: 9-12 en 13-14u). Gelieve 
steeds de referte te vermelden. 
 
Hou de licentienota en deze e-mail goed bij: deze gelden als bewijs van uw licentie. 
 
Alvast bedankt om het nodige te doen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
Nico Matthijs  
Legal Department 
Permission Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version française est disponible à votre première demande.  

http://www.permissionmachine.com/


 
 
 

 
 

Permission Machine BV - Diamantstraat 8/299, 2200 Herentals - Belgium 
www.permissionmachine.com - legal@permissionmachine.com - Tel.: +32 (0)14 75 23 38 

BTW BE 0541 831 904 - IBAN BE38 7360 5580 4972 - SWIFT KREDBEBB 
RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 

LICENTIENOTA 
 
 

Nummer Datum Te betalen voor 

IN468473 03-08-2020 17-08-2020 
 

Beschrijving Prijs 

Licentie auteursrechten Belga News Agency  
foto 92096292 

€265,00 

  

Dossierkosten €74,20 

Totaal te betalen €339,20 

 
 
Om u in orde te stellen, dient de betaling te gebeuren voor 17-08-2020. Gelieve bij betaling dossier 
IN468473 te vermelden. 
 
In geval u een bedrijf bent, dient u de correcte bedrijfsgegevens met vermelding van het BTW-nr. naar 
ons door te sturen via e-mail naar finance@permissionmachine.com. Bij het ontvangen van deze 
gegevens en de betaling, sturen wij u per e-mail een factuur voor uw boekhouding. 
 
Deze nota is gebonden aan onze licentievoorwaarden die meegestuurd zijn met het dossier en heeft 
betrekking op bovenstaande foto’s. 
 
Bankinformatie: 
KBC Bank 
IBAN: BE38 736 055 804 972 
SWIFT / BIC: KREDBEBB

http://www.permissionmachine.com/
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Originele foto 92096292 

 
Details publicatie 

Website: idemdito.org 
Webpagina: http://server.idemdito.org/blog/histo/tv/televisie.htm 
  
Screenshot 

 

 
  

http://www.permissionmachine.com/
http://idemdito.org/
http://idemdito.org/
http://server.idemdito.org/blog/histo/tv/televisie.htm%0d
http://server.idemdito.org/blog/histo/tv/televisie.htm%0d
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FAQ 
 
 

1. Waarom een licentie kopen?  
Het maken van foto’s vergt geduld, kunde en creativiteit. De licentievergoeding die u betaalt, is de 
eerlijke vergoeding voor het werk van de fotograaf.  
 
2. Wat is Permission Machine?  
Permission Machine BV is distributeur van de auteursrechthebbende vermeld in de nota en is 
gemachtigd om licenties te verlenen op de werken vermeld in de nota. Permission Machine is 
eveneens gemachtigd om in rechte op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken.  
 
3. Wat als ik de afbeeldingen verwijder van mijn website?  
U heeft de foto’s zonder toestemming van de auteur op uw website geplaatst. Dit is een inbreuk op zijn 
auteursrechten. Ook indien u besluit de foto’s in de toekomst niet langer te gebruiken, is een 
vergoeding verschuldigd. De licentie die u wordt aangeboden, is deze die geldt voor online gebruik van 
bepaalde duur, en komt overeen met de door de auteur gemiste inkomsten. In geval u besluit om niet 
langer gebruik te maken van de afbeelding, wordt de gevorderde vergoeding niet verminderd.  
 
4. Wat indien iemand anders mijn website heeft gemaakt?  
Onder het auteursrecht bent u zelf aansprakelijk voor het gebruik van de foto’s op uw website, ook 
wanneer deze werden geplaatst door een werknemer of toeleverancier. 
 
5. Wat indien ik materiaal van derden gebruik?  
In geval u materiaal van derden (zoals blog posts, product brochures, presentaties …) op uw website 
plaatst, dient u vooraf met deze derde te verifiëren of dit auteursrechtelijk in orde is. U bent immers 
zelf aansprakelijk voor het materiaal dat u op uw website plaatst, ook wanneer het door een derde 
werd aangeleverd.   
 
6. Wat kan ik doen in geval ik geloof dat ik dit bericht verkeerdelijk kreeg?  
Contacteer ons spoedig via het e-mailadres legal@permissionmachine.com (bij voorkeur) of 
telefonisch via +32 14 75 23 38. Indien dit correct is en u reeds over een licentie beschikt, dan passen 
wij dit meteen aan in onze databank.  
 
7. Ben ik verplicht om deze nota te betalen?  
Dit schrijven is geen gerechtelijke invordering. Het is een verzoek tot het aanschaffen van een licentie. 
U heeft het recht om deze nota te protesteren en kan dit doen door een e-mail te zenden naar 
legal@permissionmachine.com. In dergelijk geval weigert u in te gaan op het aanbod om een licentie 
aan te schaffen en wordt het recht voorbehouden een gerechtelijke procedure wegens 
auteursrechtelijke inbreuk op te starten, waarvan conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn de 
kosten op u zullen worden verhaald. 
  

http://www.permissionmachine.com/
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8. Vergoeding en bijkomende kosten  
De gevorderde licentievergoeding is deze die gebruikelijk door de auteursrechthebbende wordt 
gevraagd, voor een licentie voor online gebruik van bepaalde duur op één bron (cfr. 
licentievoorwaarden in bijlage). De inbreukpleger is overeenkomstig artikel 14 van EU Richtlijn 
2004/48/EG gehouden tot vergoeding van de redelijke invorderingskosten. De kosten tot vergoeding 
van de redelijke invorderingskosten. Er werden kosten gemaakt voor het opsporen van het illegale 
gebruik van de foto, het maken een juridische analyse, het nemen van de screenshots, het vastleggen 
c.q. achterhalen van uw contactgegevens, de communicatie met de fotograaf, het bepalen van de 
hoogte van de begrote schade, het samenstellen van dit juridische dossier edm. De vergoeding voor 
deze inspanningen en kosten zitten deels in de dossierkosten en deels in de vergoeding voor de retro-
actieve licentie. Voor een rappel wordt €15,00 aangerekend. Wanneer het dossier wordt overgemaakt 
aan advocaten en gerechtsdeurwaarders worden hun kosten ook aangerekend. 
 
9. De licentie  
Bij betaling van de nota verkrijgt u automatisch een licentie op de foto(’s) die erop is/zijn vermeld. 
Deze licentie is onderhevig aan de voorwaarden in bijlage. 
 
10. Ik vond de foto via Google images 
De foto’s die u vindt via Google Images zijn vaak auteursrechtelijk beschermd, zoals door Google 
aangegeven wordt met de mededeling “Images may be subject to copyright.” Het is uw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over een licentie beschikt, alvorens u van dergelijke 
foto gebruikmaakt. 
 

11. Er stond geen copyrightvermelding op de foto 
Het feit dat geen auteur is vermeld bij een foto, betekent niet dat de fotograaf zijn rechten op de foto 
heeft opgegeven. Er is geen verplichting om (c) of “copyright” bij een werk te vermelden. Het 
auteursrecht ontstaat automatisch in hoofde van de auteur en dient te worden gerespecteerd, ook 
wanneer zijn naam niet is vermeld. 
 

  

http://www.permissionmachine.com/


 
 
 

 
 

Permission Machine BV - Diamantstraat 8/299, 2200 Herentals - Belgium 
www.permissionmachine.com - legal@permissionmachine.com - Tel.: +32 (0)14 75 23 38 

BTW BE 0541 831 904 - IBAN BE38 7360 5580 4972 - SWIFT KREDBEBB 
RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 

LICENTIEVOORWAARDEN 
 
 

1. Definities 
De woorden geschreven met een hoofdletter in dit document hebben volgende betekenis: 
 

Rechtenhouder of 
Licentiegever: 

De Rechtenhouder / Licentiegever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
eigenaar is van de auteursrechten op het Werk of deze beheert als vermeld in de Nota. 

Licentienemer: De Licentienemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon geadresseerd in de Nota. 

PM: Permission Machine BV (“PM”) is een vennootschap naar Belgisch recht met 
ondernemingsnummer nr. 0541.831.904, en met maatschappelijke zetel te Diamantstraat 
8/299, 2200 Herentals, België. PM is een verdeler van de Rechtenhouder. 

Werk: Het Werk bestaat uit de literaire en/of artistieke werk(en) vermeld in de Nota. 

Nota: De betalingsnota geadresseerd aan de Licentienemer. 

Bron: De url, website, social media, app of andere bron vermeld in de Nota. Websites, 
webpagina’s, ... met verschillende urls zijn verschillende Bronnen. 

Verklaring: De Verklaring van de Rechtenhouder als gevoegd in annex bij de Nota. 

 
2. Licentie 
HET WERK WORDT GELEVERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN. DOOR DE 
NOTA TE BETALEN ERKENT EN AANVAARDT DE LICENTIENEMER ER DOOR GEBONDEN TE ZIJN, EN SLUIT HIJ 
EEN GELDIGE OVEREENKOMST MET PM EN DE LICENTIEGEVER (DE “OVEREENKOMST”). 
 
Na betaling van de Nota (licentievergoeding en administratieve kosten), verschaft de Licentiegever aan de 
Licentienemer voor de duurtijd vermeld in artikel 7, een volledig betaalde, niet-exclusieve licentie om één 
weergave van het Werk te gebruiken op één locatie op de Bron, en op de Bron alleen. Deze licentie dekt niet het 
gebruik op andere bronnen of op meerdere locaties binnen dezelfde Bron. 
 
De Licentienemer zegt toe het Werk niet op verschillende locaties op de Bron te zullen gebruiken via duplicatie, 
embedding, linking … Uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van een thumbnailversie bij een overzicht 
binnen dezelfde Bron met link naar de webpagina waarop het Werk wordt gebruikt.  De 
Licentiegever/Rechtenhouder behoudt alle rechten op de auteursrechten en andere eigendomsrechten op het 
Werk. 
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3. Verboden gebruik 
De Licentienemer  mag het Werk niet op volgende wijzen gebruiken: 

• Beledigend, lasterlijk of anderszins onethisch of onwettig gebruik van het Werk. 
• De Licentie delen met derde partijen is verboden. De Licentie is persoonlijk en kan niet worden 

overgedragen of in sublicentie worden gegeven.  
• Ieder gebruik op enig andere bron, dan de Bron. 
• Ieder gebruik dat een inbreuk uitmaakt op de rechten van een derde partij, zoals doch niet beperkt tot 

schending van merkenrecht, auteursrecht, recht op afbeelding, privacy, eigendom of ander recht. 

 
4. Naamsvermelding en integriteit 
De Licentienemer dient de naam van de Rechtenhouder te vermelden en, voor zover gegeven door de 
Licentiegever, alle aanduidingen van auteursrecht te respecteren en intact te houden, tenzij de toepasselijke 
vergoeding werd betaald. 
 
De Licentienemer dient de integriteit van het Werk te respecteren en mag dit niet aanpassen, wijzigen, merken of 
anderszins manipuleren tenzij de toepasselijke vergoeding werd betaald. 
 
5. Verklaring door de Rechtenhouder 
In de Verklaring, verklaart de Rechtenhouder dat hij/zij beschikt over alle nodige rechten om PM de toelating te 
geven om het Werk te verdelen en deze licentie aan Licentienemer te verstrekken. Tenzij expliciet vermeld door 
de Licentiegever, geeft de Licentiegever geen enkele waarborg betreffende rechten van derde partijen afgebeeld 
in het Werk, zoals doch niet beperkt tot auteursrecht, merken, eerlijke mededinging, recht op persoonlijkheid, 
afbeelding of beeld. 
 
ANDERS DAN EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST VERMELD EN TENZIJ ANDERS UITDRUKKELIJK, 
SCHRIFTELIJK BEVESTIGD DOOR DE LICENTIEGEVER, VERSCHAFT DE LICENTIEGEVER HET WERK “IN DE 
STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT” EN GEEFT DEZE GEEN GARANTIES BETREFFENDE HET WERK, 
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT 
GESCHIKTHEID VOOR HANDEL, VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, AFWEZIGHEID VAN (VERBORGEN) 
GEBREKEN OF VERGISSINGEN, CORRECTHEID.  

 
6. Verplichtingen van de Licentienemer 
Het is mogelijk dat het gebruik van het Werk de voorafgaandelijke toestemming vereist van de personen 
afgebeeld op het Werk of van hun vertegenwoordigers. De inhoud afgebeeld in het Werk kan zijn beschermd 
onder auteursrecht, merken, publiciteitsrechten, morele rechten, recht op afbeelding, privacy, eigendomsrecht of 
andere rechten die toebehoren aan een derde partij. 
 
Tenzij dit expliciet werd verklaard door de Licentiegever, dekken de rechten toegekend onder deze licentie, deze 
rechten niet, en PM geeft geen enkele waarborg of bevestiging dat het licenties kan verlenen op dergelijke 
rechten. De Licentienemer is zelf verantwoordelijk om te bepalen of zijn gebruik van het Werk de 
toestemming/een licentie van een derde partij vereist. De Licentienemer zal dergelijke toestemmingen/licenties 
zelf bekomen. 
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7. Beëindiging van de licentie  
De duurtijd van de licentie toegekend onder de Overeenkomst is bepaald in de e-mail/brief die door PM aan de 
Licentienemer is toegezonden. De licentie zal evenwel automatisch eindigen in geval de Licentienemer de 
Licentievoorwaarden schendt. In geval de Licentienemer het Werk na het verstrijken van deze periode blijft 
gebruiken, wordt de licentie automatisch verlengd voor eenzelfde periode en tegen dezelfde voorwaarden. Een 
administratieve kost kan worden aangerekend. 

 
8. Aansprakelijkheid 
PERMISSION MACHINE LEVERT HAAR DIENSTEN NAAR BEST VERMOGEN EN GEEFT GEEN WAARBORGEN 
BETREFFENDE HET WERK. PM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE RESULTERENDE UIT HET WERK 
EN/OF DE RELATIE TUSSEN DE LICENTIENEMER EN DE LICENTIEGEVER. BEHALVE VOOR 
AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK GEZIEN NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, IS NOCH PM, 
NOCH ENIGE AANGESTELDE, ZAAKVOERDER, BESTUURDER, AANDEELHOUDER, WERKNEMER, KLANT OF 
RECHTENHOUDER, AANSPRAKELIJK JEGENS DE LICENTIENEMER (OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE AANSPRAKEN 
FORMULEERT VIA DE LICENTIENEMER) VOOR INDIRECTE, GEVOLG, BIJKOMENDE, STRAFFENDE OF 
WETTELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GEBASEERD IS OP DE OVEREENKOMST EN/OF HET GEBRUIK 
VAN HET WERK DOOR DE LICENTIENEMER. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PM JEGENS DE 
LICENTIENEMER (OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE AANSPRAKEN FORMULEERT VIA DE LICENTIENEMER) IS 
BEPERKT TOT 500 EURO. DEZE BEPERKING GELDT ZOWEL VOOR CONTRACTUELE ALS 
BUITENCONTRACTUELE SCHADE. 

 
9. Aansprakelijkheid van de Licentienemer 
De Licentienemer bevestigt de Licentiegever en PM, inclusief hun aangestelden, zaakvoerders, bestuurders en 
werknemers,  te vergoeden voor en te vrijwaren van alle mogelijke verliezen en schade die zouden voortkomen 
uit aanspraken van derde partijen gebaseerd op een inbreuk van de Licentienemer op deze 
Licentievoorwaarden; het gebruik van het Werk door de Licentienemer of de aanpassing van het Werk of de 
combinatie ervan met andere teksten of content; en het falen van de Licentienemer om alle nodige 
toestemmingen van derde partijen te bekomen. 

 
10. Algemeen 
In geval een bepaling van deze Licentievoorwaarden niet afdwingbaar zou blijken, laat dit de geldigheid van de 
overige bepalingen onverlet. De niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen met een afdwingbare bepaling 
die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het doel van de niet-afdwingbare bepaling. In geval een partij nalaat 
om een bepaling van de Overeenkomst af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als afstand van recht. 
 
De Overeenkomst is de enige overeenkomst tussen partijen betreffende het Werk en vervangt alle voorgaande 
communicatie daaromtrent.  
 
De Overeenkomst, iedere aanspraak of geschil gerelateerd aan de Overeenkomst, de relatie tussen partijen en de 
interpretatie en afdwingen van rechten en verplichtingen van partijen, worden exclusief beheerst door het 
Belgische recht, en de partijen aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België, 
zonder toepassing van de regels betreffende internationaal privaatrecht. Het Verdrag der Verenigde naties 
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van 
toepassing. 
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