
WANDELENINEDE.NL - AFSPRAKEN FOTOGEBRUIK 
 
Wandelen in Ede heeft geen winstoogmerk en wordt met liefde door wandelaars en 
natuurfotografen gemaakt. Als je ons toestemming geeft om je wandel- en natuurfotos op 
Wandelen in Ede te gebruiken, gelden hiervoor de volgende afspraken: 
 
1. Lever de foto’s in (originele) hoge resolutie aan. Niet per e-mail, maar met Wetransfer of met 
een link naar een gedeelde map in je Dropbox, Google Drive of ander filesharing platform.

2. Je verklaart dat de foto’s door jou zijn gemaakt en/of dat je zelf de auteursrechthebbende bent, 
en afziet van een financiële compensatie voor het gebruik van je foto’s. Het is niet toegestaan om 
foto’s in te zenden die door anderen zijn gemaakt.

3. Je geeft Wandelen in Ede het niet-exclusieve recht om je foto’s vrijelijk op de website http://
www.wandeleninede.nl te gebruiken, alsook de hieraan verbonden social media accounts, 
nieuwsbrieven, print media en campagnes. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken, met 
uitzondering van de op dat moment al gepubliceerde foto’s.

4. Waar mogelijk, en voor zover het format en template van de website dit toelaat, vermelden we je 
naam als fotograaf. Bij embedded gebruik op de hoofdpagina’s is dit niet mogelijk, maar op alle 
subpaginas en in galleries wel. Foto’s waarbij de naam of het watermerk van de fotograaf in het 
beeld zelf is verwerkt zijn voor ons niet bruikbaar omdat dit kwaliteitsverlies oplevert in het design 
en de responsiveness (schaalbaarheid op verschillende devices) van de website.

5. Wandelen in de Ede heeft de vrijheid je foto’s digitaal te bewerken. Het gaat dan om kleine 
ingrepen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en/of inpassing van foto’s op de website. 
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
 
CONTACT 
 
Emerge Media, info@emergemedia.nl, 06 4425 0470 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