Bijdragersovereenkomst van Adobe Stock
Aanvullende voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden van Adobe.com
Uw gebruik van Adobe Stock en het uploaden of insturen van Werk (zoals hieronder gedefinieerd) is
onderhevig aan deze aanvullende voorwaarden, die de Gebruikersvoorwaarden van Adobe.com
aanvullen en opnemen (waaronder de aanvullende voorwaarden (samen “Voorwaarden”) te vinden op
www.adobe.com/nl/legal/terms.html). Om twijfel te voorkomen gaan u en Adobe geen afzonderlijke
overeenkomsten aan voor elk Werk aangezien deze Overeenkomst van toepassing is op alle Werken die u
uploadt of naar ons toestuurt om op de Website te uploaden (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende de duur
van deze Overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op Werk ingestuurd voorafgaande aan de
ingangsdatum van deze Overeenkomst. Als u Werk instuurt namens een entiteit dan zijn deze Voorwaarden van
toepassing op die entiteit en haar dochtermaatschappijen. In een dergelijk geval garandeert u dat u de
bevoegdheid hebt om de entiteit aan deze Voorwaarden te binden. Als u in de Verenigde Staten woont, hebt u
een relatie met Adobe Systems Incorporated, een Amerikaanse onderneming. Als u buiten de Verenigde Staten
woont, hebt u een relatie met Adobe Canada Services Corporation, een Canadees bedrijf, en de Services en deze
Aanvullende voorwaarden vallen onder de wetgeving van Ierland.
1. Definities
1.1 “Sociale-Media-Site(s)” betekent een website of applicatie die primair gericht is op het faciliteren van sociale
interactie tussen zijn gebruikers om inhoud te delen in verband met een dergelijke sociale interactie.
1.2 “Website” betekent onze websites en applicaties die toegang bieden tot deze websites, inclusief maar niet
beperkt tot fotolia.com, stock.adobe.com en adobe.com.
1.3 “Werk(en)” betekent foto's, illustraties, sjablonen, inclusief materiaal waar copyright op rust, opgenomen in
een sjabloon of ingestuurd met een sjabloon; 3D-materiaal, video's, afbeeldingen of andere illustraties of
grafische werken (gezamenlijk en inclusief alle bijbehorende trefwoorden, beschrijvingen, credits en bijschriften)
die u naar ons stuurt of uploadt op een Website.
2. Licentie die wij nodig hebben om uw Werk te distribueren naar onze eindgebruikers
2.1 Algemene licentie voor onze gebruiker. U geeft ons een licentie om onder een sublicentie ons recht op
gebruik, reproductie, openbaar vertonen, distributie, aanpassing, openbaar uitvoeren en vertaling van het Werk
te geven op een niet-exclusieve, wereldwijde en oneindige basis op alle media of toepassingen, onderhevig aan
beperkingen die u hebt aangegeven op het moment van uploaden via de Website. De licentie aan onze
eindgebruikers 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 of samen met of op een merchandisingproduct of ander werk
met auteurschap, in media of format nu of later bekend, op voorwaarde dat het gebruik van deze eindgebruikers
van het aangepaste Werk alleen beperkt is tot hetzelfde gebruik dat is toegestaan ten aanzien van het originele
Werk. Wij kunnen uw Werk opnemen in onze producten en ons aanbod en zullen u betalen overeenkomstig
artikel 6 hieronder.
2.2 API-programma. Wij bieden een Application Program Interface (“API”) programma dat onze partners in
staat stelt uw Werk te tonen en de verkoop ervan te faciliteren. Wij zullen u betalen overeenkomstig artikel 6
hieronder behalve als onze partners (en hun gebruikers) toegang tot het Werk hebben via ons API-programma
als onderdeel van een promotie, proefperiode of test.
2.3 Sociale Media
(A) Wij kunnen onze gebruikers en andere relevante derde partijen toestaan om Werk direct of indirect op
sociale media te posten of te delen om uw Werk te promoten, onderhevig aan onze betalingsverplichtingen in
artikel 6.

(B) Wij zijn niet aansprakelijk (1) voor gebruiksvoorwaarden of andere provisies of andere autorisaties die op
sociale-media-sites verschijnen, zelfs als dergelijke sociale-media-sites expliciet of impliciet derde partijen toe te
staan Werk op enige manier te openen, downloaden, delen of gebruiken of (2) voor gebruik door een derde
partij die rechtstreeks of indirect via sociale-media-sites toegang heeft gekregen tot het Werk.
3. Licentie die wij nodig hebben om uw Werk te promoten
Wij kunnen het Werk gebruiken voor marketingdoeleinden en het promoten van uw Werk, de Website, ons
bedrijf en onze andere producten en diensten, in welk geval u ons een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije licentie om het Werk voor zover nodig te gebruiken, reproduceren, publiekelijk te tonen, distribueren, aan
te passen (om uw Werk beter te tonen bijvoorbeeld), publiekelijk uit te voeren en te vertalen. Om onze
eindgebruikers in staat te stellen uw Werk beter te ontdekken en uw Werk beter te beschermen, kan het nodig
zijn uw Werk op te nemen in onze vingerafdruk- of hash-gegevensbestand. U biedt ons een niet-exclusieve,
wereldwijde, oneindige en royalty-vrije licentie om uw Werk te gebruiken, reproduceren, distribueren, indexeren
en aanpassen met als enig doel de Website te laten functioneren; presentatie van uw Werk; distributie en
marketing van uw Werk naar eindgebruikers; ontwikkelen van nieuwe functies en diensten; archiveren van uw
Werk en het beschermen van uw Werk. U geeft ons tevens het recht, maar niet de verplichting, om uw naam,
handelsmerk en handelsnamen te gebruiken die verband houden met onze licentie voor uw Werk onder de
Voorwaarden. Als wij uw Werk gebruiken om uw Werk of de Website, onze distributieprogramma's, onze
diensten en aanbiedingen of onze sociale-media-sites te vermarkten en promoten of om de markt te vergroten
voor de licentiëring van Werk, dan kunnen wij u vergoeden naar ons goeddunken zoals aangegeven in artikel 6.
4. Intellectuele-eigendomsrechten
4.1. Intellectuele-eigendomsrechten. U vertegenwoordigt en garandeert dat u eigenaar bent van alle rechten,
titels en belangen in het Werk, inclusief alle copyrights, handelsmerken, patenten, rechten op privacy, rechten op
publiciteit, morele rechten en ander intellectueel eigendom (samen “Intellectuele-eigendomsrechten”), of hebt
alle benodigde rechten en licenties volgens de Voorwaarden. Voor zover toegestaan doet u specifiek afstand
van morele rechten met betrekking tot het Werk voor zover dit bij wet is toegestaan, en als er geen
afstandsverklaring is toegestaan, stemt u ermee in geen rechten tegen ons, onze dochtermaatschappijen en onze
eindgebruikers te gebruiken. U garandeert verder dat het Werk niet in strijd is met de Intellectueleeigendomsrechten van anderen, misleidende of valse informatie bevat of illegale of lasterlijke content bevat.
U uploadt geen Werk dat in strijd is met de Intellectuele-eigendomsrechten van een persoon of entiteit of dat
lasterlijk is voor iemand anders. U dient zich tevens aan de wet te houden. Wij kunnen het Werk naar eigen
goeddunken verwijderen of uw account beëindigen zonder kennisgeving vooraf.
4.2 Toestemmingen. Als het Werk een beeltenis van een identificeerbaar persoon, handelsmerk, logo of een
bepaalde onderscheidende eigenschap bevat die onder Intellectuele Eigendomswetten vallen, garandeert u dat
u alle nodige en geldige toestemmingen of overeenkomsten heeft die substantieel vergelijkbaar is met onze
standaardmodel en eigendomstoestemmingen voor elke persoon of elk eigendom weergegeven in het Werk.
Als u echter een Werk uploadt aangeduid met “Alleen voor redactioneel gebruik” kunnen wij het accepteren
zonder een model of eigendomstoestemming, naar ons eigen goeddunken, en onderhevig aan onze richtlijnen
of vereisten. Voor Werk aangeduid met “Alleen voor redactioneel gebruik” garandeert u dat: (A) het Werk het
onderwerp oprecht weergeeft en dat alle corresponderende sleutelwoorden, omschrijvingen, credits en
bijschriften nauwkeurig zijn en (B) het Werk niet zodanig is aangepast dat het de redactionele context of
integriteit verandert.
5. Het Werk blijft uw eigendom
5.1 U behoudt alle rechten, titels en belangen in en op het Werk (behalve voor de afgegeven licenties
overeenkomstig de Voorwaarden) en noch de titel noch een eigendomsbelang in of op het Werk wordt naar ons
overgedragen overeenkomstig de Voorwaarden.

5.2 Zowel wij als onze gebruiker die een Werk gebruiken, hebben het recht, maar niet de verplichting, om u als
auteur en bron van het Werk op een gewone manier te identificeren. Daarnaast kan metadata worden gewijzigd,
verwijderd of worden uitgebreid zonder enige aansprakelijkheid jegens ons, onze distributeurs of
eindgebruikers.
5.3 U geeft ons het recht om uw Intellectuele-eigendomsrechten te handhaven ten opzicht van inbreukmakers,
maar wij hebben geen verplichting om dit te doen.
6. Betaling
6.1 Prijs- en betalingsvoorwaarden. Wij zullen u betalen in overeenkomst met ons standaard prijs- en
betalingsbeleid (op dit moment https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties (of website van de opvolger)
en https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties/Videos (of website van de opvolger)) (samen “Prijs- en
betalingsbeleid”) voor verkoop min annuleringen, retour en terugbetalingen. Wij kunnen van tijd tot tijd het
Prijs- en betalingsbeleid aanpassen, inclusief, maar niet beperkt tot, het bijwerken van de categorieën van de
Werken, het bijwerken van de prijs- en betalingsvoorwaarden en/of u doorverwijzen naar het nieuw Prijs- en
betalingsbeleid voor prijs- en betalingsbeleid. Bekijk het Prijs- en betalingsbeleid regelmatig. Door Werken te
blijven insturen of uploaden of door Werken niet te verwijderen, stemt u in met het nieuwe Prijs- en
betalingsbeleid zoals van tijd tot tijd wordt herzien. U kunt uw Werk aanmerken als vrije content, in welk geval
wij de content kunnen distribueren zonder verplichting naar of betaling aan u. Wij hebben echter geen
betalingsverplichting jegens u, zoals aangegeven in de Voorwaarden. Wij kunnen betalingsverwerkers van derde
partijen gebruiken, zoals PayPal, om de betaling aan u over te maken. Als wij een promotie, proefperiode, test of
versie met watermerk van uw Werk aanbieden, zijn wij niet onderhevig aan de betalingsverplichtingen in dit
artikel.
6.2 Belastingen. U bent verantwoordelijk voor het invullen van alle benodigde IRS-formulieren om betaling 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 een korting te krijgen op of vrijwaring van voorheffing, als ingezetene van een ander land
waarmee de Verenigde Staten afspraken heeft op het gebied van belastingen. Als kosten die aan u betaald
moeten worden, onderhevig zijn aan voorheffing of andere belasting die door een belastinginstantie wordt
geheven, houden wij die belasting in van de kosten die aan u verschuldigd zijn. Wij zullen een redelijke
inspanning leveren om u een kopie te doen toekomen van de officiële factuur voor een dergelijke betaling van
belastingen, als een dergelijke kopie beschikbaar is. Wij zullen redelijkerwijs met u samenwerken om de
voordelen van geldende belastingafspraken toe te passen.
7. Het leveren, versturen en beheren van uw Werk
7.1 Het leveren en versturen van uw werk. U dient uw Werk aan te bieden in de opmaak en via de
leveringsmethode(s) gevraagd door Adobe. Daarnaast stuurt u het Werk op ter beoordeling in overeenkomst
met de richtlijnen die op onze Website staan of door ons aan u zijn overhandigd (“Richtlijnen”). Wij kunnen de
Richtlijnen van tijd tot tijd bijwerken en u bent verantwoordelijk voor het bekijken van de Richtlijnen.
Wij kunnen het Werk dat u uploadt op onze Website of anderszins naar ons verstuurt naar ons eigen
goeddunken accepteren of afwijzen.
7.2 Uw werk beheren. U kunt uw Werk op elk moment van de Website verwijderen op voorwaarde echter dat u
niet meer dan 100 Werken of 10% van uw Werk, welke het meest is, verwijderd zonder een schriftelijke
kennisgeving van een periode van 90 dagen aan Adobe.
8. Uw garantie- en vrijwaringsverplichtingen
U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, werknemers, partners,
licentiehouders en licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten
die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw Werk of andere content dat u naar ons hebt verstuurd, uw

gebruik van de Website of uw schending van deze Voorwaarden. Wij hebben het recht om de verdediging van
een claim, actie of zaak te controleren met betrekking tot vrijwaring door u met een raadsman naar onze keuze.
U zult uw volledige medewerking aan ons verlenen in de verdediging van een dergelijke claim, actie of zaak. Elk
bedrag dat aan u verschuldigd is of kan zijn volgens artikel 6 hierboven, kan worden verrekend en verlaagd met
een bedrag dat door u verschuldigd is overeenkomstig uw vergoedingsverplichtingen zonder vraag of
kennisgeving aan u.
9. Beëindiging en overleving
9.1 Beëindiging. Wij kunnen deze Voorwaarden beëindigen, Werk verwijderen of uw account verwijderen
zonder kennisgeving vooraf. In het geval dat u de Voorwaarden schendt of als wij onderzoek doen naar
frauduleuze of illegale activiteiten of in antwoord op verzoeken tot wetshandhaving, stellen wij u vooraf op de
hoogte van de beëindiging van uw account. Wij hebben geen betalingsverplichting ten opzichte van u als wij
deze Voorwaarden beëindigen om een reden. U kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen met een
schriftelijke kennisgeving aan ons 90 dagen voorafgaand daaraan. Wij zullen ons redelijke inspanningen
getroosten om Werk dat u hebt verwijderd van onze Website te verwijderen van de websites van onze
dochtermaatschappijen (inclusief co-branded websites) binnen 60 dagen na verwijdering van het Werk van onze
Website. Voorafgaand aan de verwijdering van deze Voorwaarden of de verwijdering van uw Werk van de
websites van onze dochtermaatschappijen, kunnen onze eindgebruikers nieuwe licenties krijgen tot uw Werk.
9.2 Effect van beëindiging. Wij kunnen het Werk blijven gebruiken alleen voor interne archiverings- en
referentiedoeleinden of zoals vermeld in dit artikel 9.2. Artikelen 1, 4, 5, 6.1 (als Adobe betalingsverplichtingen
heeft), 6.2, 8 en 9 blijven van kracht nadat deze overeenkomst is beëindigd. Alle licenties verstrekt aan onze
eindgebruikers of aan ons voorafgaand aan de beëindigingsdatum of voorafgaand aan de verwijdering van Werk
van de Website, blijven bestaan na de beëindiging van deze Voorwaarden. Daarnaast kunnen onze
eindgebruikers wiens overeenkomsten hen toestaan een licentie te hebben op een Werk en het te bezitten als
een comp versie (bijv. een voorbeeld voor de eindgebruiker of de klant van de eindgebruiker) die licentie
omzetten in een gebruikerslicentie. Wij betalen alle licentiekosten zoals aangegeven in artikel 6 die wij krijgen
met betrekking tot het Werk na beëindiging van deze Voorwaarden.
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