Algemene voorwaarden - Illustrator

SaltyStock

the best illustrations in a wink

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.saltystock.com en op alle
rechtsbetrekkingen tussen SaltyStock en de Illustrator. U kunt deze Algemene Voorwaarden downloaden op onze
website www.saltystock.com zodat u ze kunt opslaan en/of printen.
2. Algemene voorwaarden die door de Illustrator worden gehanteerd worden door SaltyStock uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Door Illustratie(s) te uploaden via de website www.saltystock.com, gaat de Illustrator akkoord met deze Algemene
Voorwaarden.
Artikel 2 Definities
1. SaltyStock: SaltyStock v.o.f., kantoorhoudende te (1016 RR) Amsterdam aan de Lauriergracht 116-G, geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56209002.
2. Illustrator: de illustrator die Illustratie(s) uploadt en via SaltyStock ter beschikking stelt aan Klanten op de Website.
3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Illustratie(s) afneemt via de Website.
4. Website: de door SaltyStock geëxploiteerde website www.saltystock.com.
5. Illustratie(s): de door Illustrator op de website www.saltystock.com geuploade illustraties die door SaltyStock op
deze website worden aangeboden aan Klanten in de vorm van digitale bestanden.
6. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SaltyStock.
Artikel 3 Registratie
1. Voordat de Illustrator Illustraties kan uploaden via de Website, registreert de Illustrator zich eenmalig door de
daartoe bestemde instructies op de Website te volgen. Na deze eerste registratie kan de Illustrator iedere keer dat
hij/zij de Website bezoekt eenvoudig inloggen via de op de Website aangegeven inlogprocedure.
2. De Illustrator dient als zelfstandige ondernemer te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en te
beschikken over een BTW-nummer.
Artikel 4 Uploaden Illustratie(s)
1. Na de registratie zoals beschreven in artikel 3 en op de Website, kan de Illustrator Illustratie(s) uploaden.
2. SaltyStock beoordeelt de beelden die door de Illustrator zijn geupload. De illustrator ontvangt na deze beoordeling
een e-mail met ofwel de bevestiging dat het beeld actief is op de site ofwel de reden van afkeuring.
3. Illustrator heeft te allen tijde het recht om de Illustratie(s) te laten verwijderen van de Website. In dat geval vraagt
hij per e-mail SaltyStock het beeld te verwijderen. SaltyStock zal het beeld binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvraag verwijderen, alleen als het beeld bij een Klant in een selectie of bestelling voorkomt kan deze termijn verlengd
worden.
4. SaltyStock heeft te allen tijde het recht om aangeboden en geuploade Illustratie(s) te weigeren of om ze te verwijderen van haar Website. De Illustrator zal daarvan door SaltyStock per e-mail op de hoogte worden gesteld.
Artikel 5 Tarieven en betaling
1. De Illustrator bepaalt zelf de prijs van de door hem geuploade Illustratie(s) binnen de door SaltyStock opgestelde
richtlijnen, die te vinden zijn op de Website.
2. Indien de Illustrator van mening is dat een van de richtlijnen afwijkend tarief moet worden opgenomen, bijvoorbeeld in verband met de arbeidsintensiviteit met betrekking tot een bepaalde Illustratie(s) moet dat apart worden
afgesproken met SaltyStock.

3. Afwijkende tarieven kunnen ook gelden als door SaltyStock afwijkende afspraken worden gemaakt met een Klant.
Dergelijke afspraken worden in overleg met de Illustrator gemaakt.
4. De tarieven die SaltyStock in rekening brengt bij haar Klanten worden vermeld op de Website. Alle op de Website
genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
5. De Illustrator ontvangt 50 % van het tarief zoals gepubliceerd op de Website per keer dat de Illustratie(s) wordt
verkocht aan een Klant.
6. SaltyStock stuurt de Illustrator iedere maand per e-mail een overzicht van de in de voorafgaande maand verkochte
Illustratie(s). Illustrator zal maandelijks factureren op basis van deze rapportage. De verschuldigde bedragen worden
pas door SaltyStock betaald op het moment dat zij betaling heeft ontvangen van de betreffende Klant.
7. SaltyStock is te allen tijde gerechtigd om de tarieven op de Website aan te passen.
Artikel 6 Exclusiviteit
1. Het is niet toegestaan om de Illustratie(s) bij andere stockbureau’s onder te brengen of Illustratie(s) te uploaden
die al via andere stockbureau´s worden aangeboden. De Illustratie(s) zullen derhalve exclusief door de Illustrator
worden aangeboden via de Website van SaltyStock.
2. Illustrator mag wel Illustratie(s) aanbieden die hij/zij al eerder voor andere doeleinden heeft gebruikt of die eerder
zijn gepubliceerd. In dat geval garandeert Illustrator dat hij/zij het recht heeft deze Illustratie(s) nu via de Website
aan te bieden.
3. Het is Illustrator ook toegestaan om bijvoorbeeld kaarten, prints of t-shirts met de Illustratie(s) in zijn/haar eigen
webshop te verkopen of te exposeren. Het is echter niet toegestaan om de Illustratie(s) zelf aan te bieden voor
gebruik als illustratie.
Artikel 7 Intellectuele Eigendom
1. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Illustratie(s) blijven bij de Illustrator berusten, tenzij uitdrukkelijk
anders met de Illustrator is overeengekomen.
2. In de Algemene Leveringsvoorwaarden die SaltyStock gebruikt in haar relatie tot de Klant, is opgenomen dat
de Klant de Illustraties altijd plaatst met vermelding van SaltyStock en de naam van de Illustrator, dat wil zeggen
minstens onder of op de gebruikte Illustratie(s) of in het colofon waarin naar de Illustratie(s) wordt verwezen, op de
volgende wijze: © [naam illustrator]/SaltyStock.
3. De Illustrator garandeert dat hij rechthebbende is met betrekking tot de (intellectuele) eigendomsrechten op
de Illustratie(s). De Illustrator vrijwaart SaltyStock, en haar Klanten en enige andere betrokken rechthebbende van
eventuele claims terzake.
4. Als naar het oordeel van de SaltyStock aannemelijk is dat een Illustratie inbreuk maakt op enig recht van een
derde, is SaltyStock gerechtigd de Illustratie per direct te verwijderen van de Website en eventuele Klanten die de
betreffende Illustratie(s) hebben afgenomen op de hoogte te stellen.
5. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen als zij een inbreuk op de rechten op de Illustratie(s) vaststellen of als een derde aanspraak maakt op de uitsluitende rechten op de Illustratie(s) of stelt dat daarmee inbreuk
wordt gemaakt op de rechten van die derde.
6. De naam ‘SaltyStock’ en het logo van ‘SaltyStock’ zijn geregistreerde merken. Het is niet toegestaan deze naam of
het logo te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SaltyStock.
Artikel 8 Gebruiksrecht Klanten Illustratie(s)
1. Tenzij anders overeengekomen is het de Klant slechts toegestaan om de Illustratie(s) eenmalig te publiceren
volgens de met SaltyStock afgesproken publicatiecriteria van o.a. wijze van publiceren, medium, oplage en duur.
Als daarover geen aparte afspraken zijn gemaakt heeft de Klant het recht de Illustratie(s) eenmalig te gebruiken
in een bepaalde uitgave, een editie van een periodiek of op een website als ondersteunend beeld (al dan niet in
combinatie met ander beeld), dat wil zeggen alleen als ondersteunend materiaal bij tekst. Voor gebruik als zelfstandig

beeld, of voor gebruik op covers en voor commercieel gebruik moeten apart afspraken worden gemaakt met
SaltyStock.
2. De Illustratie(s) mogen alleen in ongewijzigde vorm worden gebruikt, met dien verstande dat het is toegestaan
om de Illustratie(s) aan/bij te snijden, voor zover dat technisch noodzakelijk is of in verband met de beeldverhouding. Het is ook toegestaan de Illustratie(s) transparant te gebruiken, bijvoorbeeld als achtergrond. Als de Klant de
Illustratie(s) verdergaand wil aanpassen, moeten daar aparte afspraken over worden gemaakt met SaltyStock.
SaltyStock zal deze afspraken afstemmen met de Illustrator. In afwijking van het voorgaande mogen Illustraties die
zijn opgenomen in de categorie “fond en frame” worden voorzien van tekst of beeld op de daarvoor bestemde
plaats in de Illustratie. Ilustraties die in de omschrijving zijn aangemerkt als “set” mogen in delen worden gebruikt.
3. Het gebruiksrecht van de Klant is niet-exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Het is niet toegestaan de Illustratie(s) aan een derde ter beschikking te stellen, te verkopen, te wijzigen of te
manipuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SaltyStock. Evenmin mag de Klant technische
voorzieningen die bedoeld zijn om de Illustratie te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
5. In de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Klant is bepaald dat de Illustratie(s) niet in een diffamerende
context mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld in een pornografische, discriminerende, beledigende, provocerende
of anderszins lasterlijke c.q. illegale context.
6. Als de Klant de Illustratie(s) op internet gebruikt, zal de Klant ervoor zorgen dat de afmetingen van de door haar
op internet afgebeelde Illustratie(s) niet groter is dan 800 bij 600 pixels. De Klant zal van de Illustratie(s) alleen
kopieën maken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het overeengekomen gebruik op internet en zij zorgt ervoor
dat de Illustratie(s) niet kunnen worden verveelvoudigd door derden.
7. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Klant de Illustratie(s) wissen of vernietigen.
8. Als de Klant gebruik maakt van de Illustratie(s) op een wijze die niet met SaltyStock is overeengekomen, wordt
dat beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SaltyStock en/of van de Illustrator. De
Klant is in dat geval een vergoeding verschuldigd van tenminste 3 x het gebruikelijke tarief bij SaltyStock, met een
minimum van € 250,= (zegge: tweehonderdvijftig Euro) onverminderd het recht van SaltyStock en/of de Illustrator
op vergoeding van eventuele andere geleden schade. De op basis van dit artikel ontvangen bedragen zullen op
50-50 basis tussen SaltyStock en Illustrator worden verdeeld.
9. De Klant mag de Illustratie(s) niet opslaan in een eigen digitaal bestand, database, archief of andere mogelijke
vorm van digitale opslag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SaltyStock.
10. Het is de Klant niet toegestaan de Illustratie(s) te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor SaltyStock
en/of voor de Illusatrator.
11. Voor de volledige inhoud van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop door Klanten
van Illustratie(s) op de Website wordt verwezen naar www.saltystock.com.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. SaltyStock spant zich naar beste vermogen in om de Website ten behoeve van de Illustrator functioneel te
houden maar zij garandeert niet dat de Website altijd beschikbaar zal zijn en altijd foutloos werkt. SaltyStock
behoudt zich het recht voor de Website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met
het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Website kan
SaltyStock niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, afbeeldingen
en Illustraties op de Website. SaltyStock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website,
(on)bereikbaarheid van of fouten in de Website of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, in welk geval de
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van SaltyStock gelden eveneens voor alle door SaltyStock
ingeschakelde hulppersonen en derden.
Artikel 10 Privacy
1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt SaltyStock zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens. De manier waarop SaltyStock omgaat met de persoonsgegevens van de Illustrator
is beschreven in het privacy en cookie statement op de Website .
2. SaltyStock gebruikt de persoonsgegevens van de Illustrator voor de volgende doeleinden: a) in het kader van het
uitvoeren van de afspraken tussen SaltyStock en Illustrator, b) voor het inlog- en registratieproces, zodat de Illustrator niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, en c) voor statistische doeleinden.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de Website en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband
houdende geschillen uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Leveringsvoorwaarden of het gebruik van de Illustratie(s) en/of de
Website dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

SaltyStock is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.
De Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 15 augustus 2013.

