LICENTIEOVEREENKOMST
Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, als individuele licentiehouder (hierna
"u" genoemd) en BlueSkyStream divisie van Stream bvba. Deze overeenkomst
bepaalt de bepalingen en voorwaarden waaronder u foto's, video's of andere
materialen (hierna ''Bestand'' of ''Bestanden'' genoemd) die gedownload zijn op
www.blueskystream.com of gerelateerde Vimeo website aan u beschikbaar zijn
gesteld, gebruikt. Met het downloaden van een Bestand, stemt u ermee in
gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst (hierna
"Overeenkomst" genoemd).
BlueSkyStream behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, in
afzonderlijke delen of in zijn geheel, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en
aanpassingen aan deze Overeenkomst door te voeren, en u stemt ermee in
gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zijn
rechtsgeldig en gaan van kracht vanaf het moment van publicatie. Indien u het om
welke reden dan ook niet eens bent met deze Overeenkomst en niet akkoord gaat
met de voorwaarden hierin, heeft u geen toegang tot de Website en het gebruik
ervan.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Met inachtneming van de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen, verleent
BlueSkyStream u een non-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Bestand, in zijn geheel of
gedeeltelijk, een onbeperkt aantal keren te gebruiken en te wijzigen voor het creëren
van een product dat valt binnen het bereik van toegestaan gebruik, maar geeft u
geen recht op het auteursrecht en/of de intellectuele-eigendomsrechten van het
Bestand. Alle auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten op het
Bestand zijn voorbehouden aan BlueSkyStream Alle Bestanden op de Website
kunnen worden gedownload onder deze licentie.

2. DE LICENTIE
De licentie heeft geen limiet op het aantal exemplaren, afdrukken of weergaven, en
staat u toe het gedownloade Bestand te gebruiken voor het maken van Producten
voor de Verkoop of Producten voor Gratis Verspreiding.

3. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN HET
BESTAND
1. U mag niet:
a. Het Bestand beschikbaar stellen voor gratis download op een gedeeld apparaat,
service, software of website met het oog op het uitwisselen, overbrengen of
distribueren ervan;
b. Het Bestand, of de rechten erop, aan derde partijen overdragen, doorverkopen,
in sublicentie geven, verhuren, doneren of anderszins overdragen;
c. Omstandigheden creëren waardoor het Bestand van het product kan worden
afgehaald;
d. Derde partijen toegang verlenen tot het Bestand voor verder gebruik;
e. Het ongewijzigde Bestand gebruiken in een e-formaat met een resolutie die
groter is dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat);
f. Het Bestand gebruiken voor het maken van een officieel logo, bedrijfsnaam of
handelsmerk;
g. Het Bestand gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectueleeigendomsrechten van het Bestand of een handelsmerk van een derde partij, of
die kan leiden tot een klacht over misleidende reclame of oneerlijke concurrentie;
h. Het Bestand gebruiken voor SPAM-mailings;
i. Het bestand gebruiken op een manier die concurreert met het bedrijf
BlueSkyStream;
j. Het Bestand gebruiken, weergeven of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan
leiden tot de conclusie dat het model in het Bestand de producten of diensten
van een onderneming of handelsmerk goedkeurt of onderschrijft;
k. Een persoon afbeelden in het Bestand in gevoelige scenario's die redelijkerwijs
kunnen worden geacht beledigend of onflatteus te zijn voor deze persoon (bijv.
gerelateerd aan geestelijke of lichamelijke aandoeningen, seksuele of impliciet
seksuele handelingen of voorkeuren, criminaliteit, fysiek of psychisch misbruik of
gezondheidsaandoeningen);
l. Het Bestand gebruiken voor pornografische, illegale of immorele doeleinden;
m. Het Bestand gebruiken in artikelen of producten die een persoon of model in het
Bestand in verlegenheid kunnen brengen of vernederen;
n. Het Bestand gebruiken voor reclame of promotie van alcoholische of
tabaksartikelen;
o. Het Bestand gebruiken, weergeven of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan
leiden tot de conclusie dat het model in het Bestand een politieke partij, politiek
beleid, of een kandidaat of gekozen ambtspersoon goedkeurt of onderschrijft.
1. Al het verboden gebruik van het Bestand zal worden beschouwd als inbreuk op het
auteursrecht. U wordt aansprakelijk gehouden voor alle schade veroorzaakt door
inbreuk op het auteursrecht, met inbegrip van eventuele aanspraken van derde
partijen. Daarnaast behoudt BlueSkyStream zich het recht voor uw licentie van een

Bestand dat u hebt gebruikt op een wijze die beschouwd wordt als inbreuk op het
auteursrecht in te trekken.

4. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Uw rechten op het gebruik van het Bestand zijn onderworpen aan deze Overeenkomst,
en u gaat deze Overeenkomst aan nadat u een Bestand hebt gedownload. U hebt het
recht het gedownloade Bestand te gebruiken, mits er geen achterstallige betalingen,
betwiste creditcardbetalingen of geretourneerde betalingen per creditcard of cheque op
uw account staan. Indien er achterstallige betalingen op uw account staan, verliest u de
rechten op het gebruik van het gedownloade Bestand totdat het achterstallige bedrag
volledig is betaald, en dient u te stoppen met het gebruik van het Bestand of afgeleide
werken daarvan en alle nodige inspanningen te leveren om te stoppen deze te gebruiken
totdat het achterstallige bedrag volledig is betaald. Daarnaast dient u BlueSkyStream alle
redelijke kosten (met inbegrip van honoraria van juristen) die zijn gemaakt voor het innen
van de achterstallige betalingen te vergoeden. BlueSkyStream behoudt zich het recht
voor om een via deze Overeenkomst verleende licentie in te trekken of te wijzigen, of om
welke reden dan ook een Bestand te vervangen met een soortgelijk/alternatief Bestand.

5. ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
BlueSkyStream behoudt zich het recht voor het gebruik van het Bestand te controleren
om uw naleving van deze Overeenkomst te verifiëren. U dient voor een dergelijke
controle alle desbetreffende documenten ter beschikking te stellen. Een dergelijke
controle wordt uitgevoerd op kosten van BlueSkyStream, tenzij uit een dergelijke controle
blijkt dat u een achterstallige betaling heeft. In dat geval dient u uw achterstallige betaling
volledig te voldoen, met inbegrip van de rentekosten die tijdens de periode van de
controle zijn ontstaan.

6. GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING
1. BlueSkyStream garandeert en waarborgt dat het Bestand dat in volledige
overeenstemming met deze Overeenkomst is geupload en gebruikt, niet in strijd is
met enige auteursrechten, morele rechten en intellectuele-eigendomsrechten,
handelsmerken, of recht op privacy of publicatie van derde partijen.
2. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het Bestand.
3. De Bestanden op de Website worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige
vorm van garantie. U aanvaardt alle risico's die samenhangen met de kwaliteit en het
gebruik van het Bestand. BlueSkyStream is niet aansprakelijk voor eventuele
schade, kosten en verliezen als gevolg van uw gebruik van het Bestand.

4. U gaat ermee akkoord om BlueSkyStream haar medewerkers, werknemers,
aandeelhouders, directeuren, managers, leden en deelnemers, te vrijwaren en
schadeloos te houden tegen eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard
dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van het Bestand of een toegestaan afgeleid
werk. U stemt er verder mee in BlueSkyStream schadeloos te stellen van alle kosten
en uitgaven die BlueSkyStream maakt bij de handhaving van de voorwaarden van
deze Overeenkomst.

7. OVERIGE BEPALINGEN
1. U garandeert en verzekert dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om deze
Overeenkomst aan te gaan. Indien u een dergelijke bevoegdheid niet hebt, worden
alle activiteiten op de Website beschouwd als een schending van deze
Overeenkomst.
2. De geldigheid, interpretatie en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die
voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze
Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zijn onderworpen aan de
wetgeving van België. Elke rechtszaak of juridische procedure betreffende de
geldigheid, interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst, zaken die
voortvloeien uit of betrekking hebben op het nakomen of schenden van deze
Overeenkomst, en daarmee samenhangende zaken, zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de staatsgerechtshoven van Brugge. Alle partijen stemmen in met
de exclusieve bevoegdheid van deze gerechtshoven, en zien af van enig bezwaar
tegen de geschiktheid of het gemak van dergelijke rechtsgebieden. Het VN-Verdrag
inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van
toepassing op deze Overeenkomst.
3. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en BlueSkyStream
met betrekking tot het onderwerp daarvan. Geen verklaring van afstand, instemming,
aanpassing of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal
BlueSkyStream binden, tenzij schriftelijk ondertekend door BlueSkyStream. Met het
aangaan van deze Overeenkomst doet u afstand van de voorwaarden die
uiteengezet zijn in een ander soortgelijk document en die een aanvulling vormen op
of in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Dergelijke voorwaarden
worden door BlueSkyStream beschouwd als belangrijke wijzigingen aan deze
Overeenkomst en worden verworpen. Als BlueSkyStream tegen u een zaak of
procedure begint voor de naleving of interpretatie van deze Overeenkomst, is
BlueSkyStream niet aansprakelijk voor eventuele kosten, uitgaven en honoraria van
juristen (met inbegrip van alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven) die
ontstaan zijn in verband met deze zaak of procedure en het verkrijgen en de
tenuitvoerlegging van een beslissing of beschikking daarvan.
4. Deze Overeenkomst en de bijbehorende rechten en verplichtingen mogen niet door
u, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van BlueSkyStream, en elke ongeoorloofde toewijzing of overdracht zal
worden vervolgd.

5. Deze Overeenkomst en alle bijbehorende documenten zijn opgesteld in het
Nederlands. Elke vertaling hiervan of versie in een andere taal dan het Nederlands is
slechts bedoeld voor het gemak van de gebruiker. In geval van enige discrepantie
tussen deze Nederlandse versie en een andere versie, prevaleert de Nederlandse
versie.
6. Met het downloaden van het Bestand, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt
gelezen en akkoord gaat met de andere documenten betreffende het werk met de
Website en het gebruik van Bestanden.
7. Afhankelijk van uw factuuradres (vermeld in uw gebruikersprofiel), IP-adres en
andere vergelijkbare criteria, zijn uw facturen verschuldigd aan BlueSkyStream of
aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen die optreden als de
licentiegever volgens deze Overeenkomst. Met het aangaan van deze
Overeenkomst verklaart u dat de informatie die u verstrekt om uw land van verblijf of
inschrijving te bepalen, volledig, juist en accuraat is.
MET HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST ERKENT U DAT U DEZE
OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT, EN DAT U DE GELEGENHEID
HEBT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT
U DEZE OVEREENKOMST AANGING. IN ACHT NEMEND DAT BBLUESKYSTREAM
AKKOORD GAAT DE BESTANDEN TE VERSCHAFFEN, STEMT U ERMEE IN
GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
IN HET GEVAL VAN EEN SCHENDING VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
VAN DEZE OVEREENKOMST, BEHOUDT BLEUSKYSTREAM ZICH HET RECHT
VOOR OM (ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING) LICENTIES OP
GEDOWNLOADE BESTANDEN IN TE TREKKEN.
INDIEN U NIET ZEKER BENT OF HET BEOOGDE GEBRUIK VAN HET BESTAND
WEL OF NIET IS TOEGESTAAN ONDER DE VOORWAARDEN VAN EEN BEPAALDE
LICENTIE, NEEM DAN TER VERDUIDELIJKING CONTACT OP MET ONZE
KLANTENSERVICE VOORDAT U HET BESTAND DOWNLOADT.
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