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LICENTIEOVEREENKOMST EDITORIEEL GEBRUIK 
 

Bedankt voor het aankopen van foto’s onder de licentie voor editorieel gebruik. Onderstaand kan 
u de voorwaarden vinden die verbonden zijn bij het aankopen van licenties voor het gebruik van 
mijn foto’s. Er staat beknopt en duidelijk aangegeven wat mag en wat niet mag, bij twijfel 
contacteer me vooraf!    

 
Onder editorieel gebruik verstaan we het gebruik van de foto(’s) voor 
redactionele doeleinden via online en/of gedrukte media door een uitgever of 
organisatie. 

 
De licentie heeft geen geografische beperkingen. 

 
De aankoop betreft een tijdelijke licentie, de periode wordt bepaald bij aankoop 
en loopt vanaf de eerste publicatie. Een licentie is geldig voor gebruik online, 
print of beiden, de keuze voor het type licentie wordt gemaakt bij aankoop. 
Licenties voor online gebruik zijn lage resolutie beelden (min. 900px langste 
zijde), licenties voor print media (of beiden) zijn hoge resolutie (min. 3000px 
langste zijde) 

 
Elke publicatie van de afbeelding vereist vermelding van auteur: “Christian 
Degroote” en/of een correcte bronvermelding: www.cdg-photo.com of 
www.acrofoto.be. 

 
De licentie is niet overdraagbaar aan derden en mag niet ingezet worden voor 
andere doelen dan publicatie voor redactionele doeleinden. Elk ander gebruik 
van de afbeeldingen aangekocht onder een editoriële licentie is een schending 
van de overeenkomst. 

 
Een aangekochte licentie mag niet hergebruikt worden bij nieuwe publicaties 
met een andere redactionele inhoud tenzij dit valt binnen de periode waarvoor 
een licentie werd aangekocht. 

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

 
Afbeeldingen komen zonder garanties en worden aangeboden zoals het is. De 
voorvertoningen op onze website zijn representatief voor de afgeleverde 
werken. 

 

Met dank om deze eenvoudige regels te respecteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Christian Degroote 
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LICENSE AGREEMENT EDITORIAL USE 
 

Thank you for buying pictures under license for editorial use. Please respect the following 
conditions that state what is allowed and what is not allowed when purchasing. In case of doubts, 
please contact me before use! 

 

This license is for editorial use only. Usage is limited for redactional / news 
related purposes either online and/or printed by a publisher or organisation. 

 

There are no geographical limitations. 

 

A purchased license is limited in time and can only be used within the chosen 
timeframe that starts at first publication. Licenses are restricted to be used 
either online, printed or both in an editorial context. The choice on how to use 
the image must be made when purchasing the license. Licenses for online use 
are low resolution images (at least 900px on the long end), licenses for print or 
mixed usage are high resolution images (min. 3000px on the long end).  

 
Publication of the purchased image(s) requires a reference the author: Christian 
Degroote and/or to my site: www.cdg-photo.com or www.acrofoto.be. 

 

The license is non transferrable to third parties and cannot be used for other 
purposes than editorial content. Any other usage of an editorial license is a 
violation of the agreement 

 
A purchased license cannot be re-used for new publications with other editorial 
content unless the publication is within the timeframe of the purchased license. 

 

Title and ownership, and all rights now and in the future, of the image(s) remain 
exclusively with the photographer. 

 

There are no warranties, express or implied. The image(s) are provided 'as is.' 
Previews on our website are representative for the purchased pictures. 

 

 

Thank you for respecting these simple rules. 

 

Greetings, 
Christian Degroote 
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LICENTIEOVEREENKOMST PERSOONLIJK GEBRUIK 
 

Bedankt voor het aankopen van foto’s onder de licentie voor persoonlijk gebruik. Onderstaand 
kan u de voorwaarden vinden die verbonden zijn bij het aankopen van de licenties op het gebruik 
van mijn foto’s. Er staat beknopt en duidelijk aangegeven wat mag en wat niet mag, bij twijfel 
contacteer me!  

 
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, ...) bijvoorbeeld om ze te 
presenteren aan familie en of vrienden en uiteraard om ze te bewaren als 
herinnering aan dit moment. 

 
Foto’s mogen enkel ongewijzigd (geen filters, niet bijsnijden, niet omzetten naar 
zwart/wit) gebruikt worden op sociale media op een persoonlijke pagina mits 
duidelijke vermelding van de auteur “Christian Degroote” en een verwijzing naar 
één van de sites http://www.cdg-photo.com of http://www.acrofoto.be of mijn 
sociale media. 

 
De koper is vrij om zelf afgeleiden (vb. afdrukken) te maken van de 
aangekochte foto’s mits deze eveneens 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 buiten 
de familiale sfeer. 

 
Het beschikbaar stellen van de beelden aan derden om deze in een andere dan 
een persoonlijke context te publiceren. Wil je de beelden delen met de club of 
een organisatie dan kan dit niet zonder voorafgaande goedkeuring. 

 
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 de fotograaf, Christian 
Degroote Photography. 

 
Afbeeldingen komen zonder garanties en worden aangeboden zoals het is. De 
voorvertoningen op onze website zijn representatief voor de afgeleverde 
werken. 

 

  

http://www.cdg-photo.com/
mailto:christian@cdg-photo.com
http://www.cdg-photo.com/
http://www.acrofoto.be/


 
 

Christian Degroote Photography   http://www.cdg-photo.com  
Verbindingstraat 27,   christian@cdg-photo.com  
9940 Evergem 

LICENSE AGREEMENT PERSONAL USE 
 

Thank you for buying pictures under a license for personal use. Please respect the following 
conditions that state what is allowed and what is not allowed when purchasing. 

  

 

This license is for personal use only. Personal use means non-commercial use 
of the image(s). Images are only used for display and storage on personal 
devices, or making prints for personal use.  

 

Pictures can only be used without modifications (no filters, no cropping, no 
black and white conversion) online on a personal page or channel. You are 
required to provide additional information about the source: “Christian 
Degroote” and include a link to http://www.cdg-photo.com or 
http://www.acrofoto.be or one of my social media channels 

 

You have the right to create copies, either printed or digital from the original for 
personal usage only. 

 
You cannot provide pictures to 3rd parties to use these pictures in any other 
than a personal context. If you want to make the images available to a club or 
organization, you need to contact me for approval. 

 

The image(s) may not be used for or made available for commercial usage, it is 
not allowed to collect fees, or receive any form of remuneration. The image(s) 
may not be used in media or advertising. The image(s) may not be resold, 
relicensed, or sub-licensed. 

 

Title and ownership, and all rights now and in the future, of and for the image(s) 
remain exclusively with the photographer. 

 

There are no warranties, express or implied. The image(s) are provided 'as is.' 
Previews on our website are representative for the purchased pictures. 
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