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Deze Aanvullende voorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe 
(“Algemene voorwaarden”) te vinden op www.adobe.com/go/terms en zijn van toepassing op de services van Adobe Stock 
in verband met het uploaden naar of indienen van Werk bij Adobe Stock. Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing 
op alle Content, foto’s, illustraties, vectoren, beelden, sjablonen, 3D-middelen, video’s en andere illustraties of grafische 
werken (gezamenlijk en inclusief alle bijbehorende trefwoorden, beschrijvingen, credits en bijschriften) die u naar ons stuurt 
of uploadt naar een Website waarop deze Aanvullende voorwaarden of een eerdere versie ervan van toepassing zijn 
(“Werk(en)”). Deze Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden worden gezamenlijk aangeduid als 
“Voorwaarden”. Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de 
Algemene voorwaarden. “Website” betekent onze websites en applicaties die toegang bieden tot deze websites, inclusief 
maar niet beperkt tot contributor.stock.adobe.com, fotolia.com, stock.adobe.com en adobe.com. Als u Werk indient namens 
de eigenaar(s) van de auteursrechten, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om ervoor te zorgen dat 
diegenen zich waar nodig aan de Voorwaarden houden. Als u namens een bepaalde entiteit Werk instuurt, zijn de 
Voorwaarden van toepassing op die entiteit en haar dochtermaatschappijen. In een dergelijk geval garandeert u dat u de 
bevoegdheid hebt om de entiteit aan de Voorwaarden te binden.  
 

1.  Licenties voor Adobe. U biedt ons voor onbepaalde tijd een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde en 
royaltyvrije licentie om het Werk te gebruiken, reproduceren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, te distribueren, 
indexeren, vertalen en aan te passen om de Website te laten functioneren, om het Werk te presenteren en te licentiëren aan 
en te verspreiden naar gebruikers en er reclame voor te maken, om nieuwe functies en diensten te ontwikkelen en om het 
Werk te archiveren en beschermen. Wij kunnen het Werk gebruiken om reclame te maken voor uw Werk, de Website, ons 
bedrijf en onze andere producten en diensten, in welk geval u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde en 
royaltyvrije licentie verschaft om het Werk voor zover nodig te gebruiken, reproduceren, publiekelijk te tonen en uit te 
voeren, te distribueren, aan te passen en te vertalen. Naar ons goeddunken kunnen we u een vergoeding geven zoals 
aangegeven in artikel 5 (Betaling) hieronder. U geeft ons tevens het recht, maar we hebben niet de verplichting, om uw 
weergavenaam, handelsmerken en handelsnamen te gebruiken ten behoeve van onze marketingactiviteiten en onze licentie 
voor het Werk onder de Voorwaarden. 
 

2.  Licenties voor gebruikers. U verleent ons een licentie voor onbepaalde tijd voor verdere sublicentiëring van ons recht 
om het Werk te gebruiken, reproduceren, openbaar te vertonen, te distribueren, wijzigen, openbaar uit te voeren en te 
vertalen op een niet-exclusieve, wereldwijde basis in welk medium of welke uitvoeringsvorm dan ook. We kunnen Werken in 
sublicentie geven aan gebruikers volgens een schriftelijke of elektronische overeenkomst tussen ons en een gebruiker 
(“Gebruikersovereenkomst”). De licentie aan onze gebruikers kan het recht omvatten om Werk(en) aan te passen en 
afgeleide werken te creëren gebaseerd op het Werk, inclusief maar niet beperkt tot het recht op het verkopen of voor 
verkoop distribueren van het Werk of reproducties daarvan, indien opgenomen in of samen met of op een 
merchandisingproduct of ander auteurswerk, in welke, nu of later bekend(e) media of opmaak dan ook, op voorwaarde dat 
het gebruik van deze gebruikers van het aangepaste Werk beperkt is tot hetzelfde gebruik als dat is toegestaan ten aanzien 
van het originele Werk. Voor alle duidelijkheid, we kunnen gebruikers en andere geautoriseerde derden (zoals, zonder 
beperking, marketingconsultants of serviceproviders) toestaan om het werk op sociale-mediasites te plaatsen of te delen of 
op andere websites van derden, onder voorbehoud van eventuele beperkingen opgelegd door een gebruikersovereenkomst. 
Wij bieden een interface om applicaties te programmeren (Application Program Interface (“API”)) aan waarmee onze 
partners het Werk kunnen tonen en de verkoop ervan faciliteren.  
 

3.  Intellectuele-eigendomsrechten. 

3.1  Intellectuele-eigendomsrechten. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten, titels en belangen op 
en in het Werk, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, privacy- en eigendomsrechten, morele rechten en 
andere eigendomsrechten (samen “Intellectuele-eigendomsrechten”), of dat u alle benodigde rechten en licenties hebt om 
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ons overeenkomstig de Voorwaarden de licenties te verlenen. U garandeert verder dat het Werk niet in strijd is met de 
Intellectuele-eigendomsrechten van anderen, geen misleidende of valse informatie bevat noch illegale of lasterlijke content. 
U uploadt geen Werk dat in strijd is met de Intellectuele-eigendomsrechten van personen of entiteiten of dat lasterlijk is voor 
personen of entiteiten. U moet zich tevens aan de wet houden.  

3.2  Afstandsverklaringen. Als het Werk een beeltenis van een identificeerbaar persoon, een handelsmerk, logo of een 
bepaalde onderscheidende eigenschap bevat die onder Intellectuele-eigendomsrechten valt, verklaart en garandeert u dat u 
voor elke persoon die of elk eigendom dat in het Werk wordt weergegeven: (A) de benodigde geldige toestemming of 
instemming heeft die in grote lijnen overeenkomt met de afstandsverklaringen van portretrecht en eigendomsrecht die wij 
standaard hanteren; en (B) dat u ons op ons verzoek direct kopieën van dergelijke afstandsverklaringen of overeenkomsten 
doet toekomen. Als we echter overeenkomen dat u mag bijdragen aan onze verzameling redactionele content en u uploadt 
een Werk dat wordt aangeduid met “alleen redactioneel gebruik” kunnen wij dat naar eigen goeddunken en onderworpen 
aan onze richtlijnen of vereisten, accepteren zonder een afstandsverklaring van het portret- of eigendomsrecht. Voor Werk 
aangeduid met “alleen redactioneel gebruik” verklaart en garandeert u dat: (1) het Werk het onderwerp waarheidsgetrouw 
weergeeft en (2) dat alle corresponderende trefwoorden, omschrijvingen, credits en bijschriften nauwkeurig zijn en (3) het 
Werk niet zodanig is aangepast dat de redactionele context of integriteit erdoor is veranderd. 
 

4.  Eigendom en gebruik van het Werk. Met de Voorwaarden worden geen titels of eigendomsbelangen in of op het Werk 
aan ons overgedragen. Met uitzondering van de licenties die u op grond van de Voorwaarden hebt verleend, claimen wij 
geen eigendomsrechten op het Werk. Zowel wij als onze gebruikers die een Werk gebruiken, hebben het recht, maar niet de 
verplichting, om u als maker of bron van het Werk op gebruikelijke wijze aan te duiden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat 
bij commercieel gebruik van het Werk (A) makers voor dergelijk gebruik niet de gebruikelijke vergoeding krijgen, en (B) 
gebruikers niet verplicht zijn om makers een vergoeding te betalen en (C) het Werk kan worden gewijzigd en gebruikt in 
verband met welk onderwerp dan ook (behalve voor pornografische of illegale doeleinden). U ziet daarom af van enig recht 
op het maken van bezwaar tegen deze algemeen gangbare commerciële praktijk. Maar de Gebruikersovereenkomsten 
verbieden het gebruik van Werk(en) voor pornografische of illegale doeleinden. Metagegevens kunnen wel worden 
gewijzigd, verwijderd of uitgebreid zonder enige verplichting jegens ons, onze distributeurs of gebruikers. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor niet-naleving van de voorwaarden van een Gebruikersovereenkomst noch voor misbruik door derden. U 
geeft ons het recht om uw Intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen tegenover overtreders, maar wij zijn niet verplicht 
om dit te doen. U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen en geen actie te ondernemen zonder onze voorafgaande 
schriftelijke toestemming als u vermoedt dat uw Werk onrechtmatig is gebruikt.   
 

5.  Betaling. 

5.1  Prijzen en betaalgegevens. Elke verkoop van licenties op Werk betalen we u volgens onze prijzen en betaalgegevens, 
verminderd met annuleringen, retouren en terugbetalingen. Deze prijzen en betaalgegevens (gezamenlijk “Prijzen en 
betaalgegevens”) vindt u op https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royalty-details.html (of op de volgende pagina 
of url). Wij kunnen van tijd tot tijd de Prijzen en betaalgegevens aanpassen, inclusief, maar niet beperkt tot het bijwerken van 
de categorieën van de Werken, prijsaanpassingen en wijzigingen in de betalingsvoorwaarden. Het kan ook zijn dat we u voor 
nieuw prijs- en betalingsbeleid doorverwijzen naar nieuwe Prijzen en betaalgegevens. Bekijk de Prijzen en betaalgegevens 
regelmatig. Door Werken te blijven insturen of uploaden of door Werken niet te verwijderen, stemt u in met de nieuwe 
Prijzen en betaalgegevens zoals die van tijd tot tijd worden herzien. U kunt Werk aanmerken als vrije content, in welk geval 
wij de content kunnen verspreiden zonder verplichting naar of betaling aan u. Bezit u niet de auteursrechten van een werk, 
dan bent u als enige verantwoordelijk voor de vergoedingen die eventueel aan de rechthebbenden verschuldigd zijn. Wij 
kunnen voor onze betalinen aan u gebruikmaken van betalingsdiensten van derden, zoals PayPal. Als wij of onze partners 
een actie, proefversie, test of watermerkversie van uw Werk aanbieden, zijn wij niet onderworpen aan de 
betalingsverplichtingen in dit artikel.  

5.2  Belastingen. U bent verantwoordelijk voor het invullen van alle benodigde IRS-formulieren (Internal Revenue Service) 
om betalingen te ontvangen. Een “Amerikaanse persoon” (zoals gedefinieerd door de IRS) moet een ingevuld IRS Form W-9 
naar ons sturen. Een “Buitenlandse persoon” (zoals gedefinieerd door de IRS) moet een ingevuld IRS Form W-8 naar ons 
sturen om als ingezetene van een ander land waarmee de Verenigde Staten afspraken heeft op het gebied van belastingen, 
korting te krijgen op of vrijwaring van voorheffing. Als kosten die aan u betaald moeten worden, onderworpen zijn aan 
voorheffing of een andere belasting die door een belastinginstantie wordt geheven, houden wij die belasting in op de kosten 
die we aan u verschuldigd zijn. Wij zullen een redelijke inspanning leveren om u een kopie te doen toekomen van de officiële 
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factuur voor een dergelijke betaling van belastingen, voor zover een dergelijke kopie beschikbaar is. Wij zullen redelijkerwijs 
met u samenwerken om de voordelen van geldende belastingafspraken toe te passen. 
 

6.  Levering, verzending en beheer van het Werk. 

6.1  Levering en verzending van het Werk. U moet het Werk aanbieden in de opmaak en via de leveringsmethode(n) die 
wij vragen. Daarnaast moet u het Werk ter beoordeling indienen volgens de richtlijnen die op onze Website staan of die we u 
hebben verstrekt (“Richtlijnen”). We kunnen die Richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen. Bekijk de Richtlijnen daarom regelmatig. 
Wij kunnen het Werk dat u naar onze Website uploadt of op andere wijze bij ons indient, naar eigen goeddunken accepteren 
of afwijzen. 

6.2  Beheer van het Werk. U kunt elk Werk op elk moment van de Website verwijderen, op dien voorwaarde dat het in een 
periode van 90 dagen niet meer dan 100 Werken of 10% van het Werk betreft (dit naargelang welk aantal het grootst is). U 
moet Adobe hiervan vóór de periode van 90 dagen schriftelijk in kennis stellen. Naar eigen goeddunken en zonder 
kennisgeving vooraf kunnen wij het Werk verwijderen of uw account beëindigen. 
 

7.  Vrijwaringsverplichtingen. Zonder de verplichtingen in de Algemene voorwaarden van Adobe te beperken, vrijwaart u 
ons en onze dochterondernemingen, gelieerde vennootschappen, directieleden, tussenpersonen, werknemers, partners, 
licentiehouders en licentiegevers (inclusief gebruikers) van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke 
advocaatskosten vanwege Werken of andere content die u bij ons hebt ingediend, uw gebruik van de Website of omdat u 
niet aan deze Voorwaarden hebt voldaan. We hebben het recht om de verdediging van een vordering, proces of zaak over 
vrijwaring door u, te laten uitvoeren door een advocaat naar onze keuze. U moet volledig met ons samenwerken bij de 
verdediging van een dergelijk(e) vordering, proces of zaak. Bedragen die u volgens het hierboven genoemde artikel 5 
(Betaling) mogelijk nog tegoed hebt, kunnen zonder vraag of kennisgeving aan u worden verrekend en eventueel worden 
verlaagd met bedragen die u ons nog verschuldigd bent volgens de hieronder beschreven vergoedingsverplichtingen. 
 

8.  Beëindiging en voorbestaan 

8.1  Beëindiging.Zonder kennisgeving vooraf kunnen wij deze Aanvullende voorwaarden beëindigen, en kunnen we Werk 
verwijderen of uw account opschorten. Mits we goede gronden hebben om deze Aanvullende voorwaarden te beëindigen, 
hebben we ten opzichte van u geen betalingsverplichtingen. Zo mag u geen content van Adobe Stock downloaden met als 
voornaamste doel om het aantal downloads van content van een bepaalde bijdrager kunstmatig op te voeren of om 
kunstmatig betalingen te activeren. U kunt deze Aanvullende voorwaarden op elk moment beëindigen door ons minstens 
90 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen via een e-mail aan contributor-support@adobe.com. We zullen 
redelijke inspanningen leveren om binnen 60 dagen Werk dat u van de Website hebt verwijderd, ook te verwijderen van de 
websites van onze dochtermaatschappijen (inclusief gezamenlijke websites). Zolang deze Aanvullende voorwaarden niet zijn 
beëindigd of het Werk niet van de websites van onze dochtermaatschappijen is verwijderd, kunnen onze gebruikers nieuwe 
licenties op het Werk krijgen. 

8.2  Voortbestaan en Effect van beëindiging. Na beëindiging van deze Aanvullende voorwaarden kunnen we het Werk 
uitsluitend blijven gebruiken voor interne archiverings- en referentiedoeleinden of voor doelen zoals vermeld in dit artikel 8.2 
(Voortbestaan en Effect van beëindiging). Na beëindiging van deze Aanvullende Voorwaarden blijven de volgende artikelen 
van kracht: artikel 3 (Intellectuele-eigendomsrechten), 4 (Eigendom en gebruik van het Werk), 5.1 (Prijs- en betalingsdetails) 
– in geval Adobe betalingsverplichtingen heeft –, 5.2 (Belastingen), 7 (Vrijwaringverplichtingen), 8 (Beëindiging en 
voortbestaan) en 9.1 (Relatie). Alle licenties die aan ons of aan onze gebruikers zijn verstrekt vóór de datum dat het Werk van 
de Website werd verwijderd of vóór de datum van beëindiging van deze Aanvullende voorwaarden, blijven gelden. 
Gebruikers die volgens hun Gebruikersovereenkomst een licentie op een Werk mogen hebben en het als een samengestelde 
versie (bijvoorbeeld een previewversie) in hun bezit mogen hebben kunnen die licentie omzetten in een gebruikerslicentie. 
Licentievergoedingen die betrekking hebben op het Werk en die we na beëindiging van deze Aanvullende voorwaarden 
ontvangen, betalen we conform artikel 5 (Betaling). 
 

9. Overige.  

9.1  Relatie. Als u in de Verenigde Staten woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Inc., een Amerikaanse onderneming. 
Als u buiten de Verenigde Staten woont, hebt u een relatie met Adobe Canada Services Corporation, een Canadese 
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onderneming. Onder deze Fotolia-voorwaarden zijn u en wij onafhankelijke contractanten. Ter verduidelijking: we zijn geen 
joint venturers, partners, opdrachtgever en uitvoerder noch werkgever en werknemer. Deze Aanvullende voorwaarden zijn 
op geen enkele manier bedoeld om enige derde persoon of entiteit enige rechten, voordelen of wat voor rechtsmiddelen dan 
ook te verlenen. 

9.2  Disclaimer. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor informatie, feedback, materialen of antwoorden op 
vragen die wij of onze vertegenwoordigers aan u hebben verstrekt; ze zijn uitsluitend vrijblijvend en houden geen wijzigingen 
van deze Voorwaarden in en ze vormen ook geen juridisch advies. In geen enkel geval bieden wij garantie dat er uit deze 
Aanvullende voorwaarden voor u of een andere partij betalingen of inkomsten voortvloeien. 

9.3  Communicatie. U erkent dat Adobe contact met u kan opnemen via e-mail of op andere wijze om zo goed en effectief 
mogelijk met u samen te werken inzake de content van Adobe. 
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