
GOOGLE BEDRIJFSFOTO'S 	  
OVEREENKOMST VOOR FOTOGRAFIE DIENSTEN	  

	  

	  
1	   	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  Vertrouwelijk	  

	  

 

Dienstverlener voor de Fotografie Dienst:    

Adres:    

   	  

E-mailadres:   	  

Telefoonnummer:    
 

	  

 
Bedrijfsnaam:     	  

Adres van bedrijf:     	  

E-mailadres:     	  

Telefoonnummer:     	  

Datum afspraak:    Tijdstip afspraak:    
	  

	  
Dienstverlener en Bedrijf kunnen gezamenlijk overeenkomen om Fotografen te gebruiken voor 
verschillende locaties of filialen van het Bedrijf. Indien deze Overeenkomst van toepassing is op 
meerdere locaties, dienen deze locaties aangeduid te worden in Bijlage A. Indien bepaalde 
locaties de eigendom zijn van een franchisenemer, zal elke franchisenemer afzonderlijke 
overeenkomsten dienen aan te gaan met Dienstverlener.    	  
	  
Ik heb deze overeenkomst voor fotografie diensten (de “Overeenkomst”), inclusief onderstaande 
Algemene Voorwaarden, gelezen, begrepen en ga ermee akkoord.	  

Ik ben gemachtigd om deze Overeenkomst namens bovengenoemde partijen te ondertekenen.	  

Voor de Dienstverlener   Voor het Bedrijf	  

Handtekening:       Handtekening:  	  

Naam:   Naam:   	  

Titel:     Titel:  	  

Datum:     Datum:   
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Algemene voorwaarden	  
	  

1. Inleiding. Deze Overeenkomst is gesloten tussen de dienstverlener voor de Fotografie Dienst 

(de “Dienstverlener”) en het bedrijf dat  haar lokalen laat fotograferen voor het Programma 

van Google voor Bedrijfsfoto’s  (het “Bedrijf”).	  

2. Programma van Google voor Bedrijfsfoto's. De Dienstverlener is een onafhankelijke 

contractant en noch de Dienstverlener, noch een lid van zijn personeel, zijn een werknemer 

of agent van Google. Echter, de Dienstverlener heeft op basis van het Programma van 

Google voor Bedrijfsfoto’s de toestemming om fotografie diensten aan te bieden aan lokale 

bedrijven die willen deelnemen aan het Programma van Google voor Bedrijfsfoto's. 	  

3. Betaling van de vergoeding voor de dienstverlening. De Dienstverlener en het Bedrijf zullen 

een bedrag overeenkomen voor de Google Bedrijfsfoto’s en aanverwante diensten (de 

“Vergoeding”) en het Bedrijf zal de Vergoeding betalen nadat de Dienstverlener de Foto’s 

heeft genomen (zoals gedefinieerd in Sectie 4 hieronder).	  

4. Diensten en eigendom van foto's. In ruil voor de betaling van de Vergoeding:	  

(a)  neemt de Dienstverlener foto's van die gedeelten van het exterieur en het interieur van 

de lokalen van het Bedrijf waarvan het bedrijf aangeeft dat deze geschikt zijn om te 

worden gefotografeerd in relatie met het Programma van Google voor Bedrijfsfoto's 

(de ”Foto’s”);	  

(b)  spant de Dienstverlener zich op een commercieel redelijke wijze in om ervoor te zorgen 

dat de Foto's voldoen aan de technische specificaties van het programma van Google 

voor Bedrijfsfoto's;	  

(c)  draagt de Dienstverlener alle eigendomsrechten op de Foto's (inclusief de intellectuele 

eigendomsrechten) over aan het Bedrijf (of zorgt ervoor dat deze aan het Bedrijf worden 

overgedragen);	  

(d)  voorzover wettelijk toegestaan, zal de Dienstverlener hetvolgende verkrijgen:	  

(i)   een geldige verklaring van afstand van recht van het personeel van de 

Dienstverlener met betrekking tot ‘morele rechten’ die het personeel eventueel heeft 

op de Foto’s, hierin begrepen het  recht op paterniteit; en	  

(ii)  de geldige overdracht door het personeel van de Dienstverlener aan het Bedrijf van 

al de morele rechten in de Foto’s. 	  

(e)  zal de Dienstverlener de Foto's uploaden naar Google voor verwerking en gebruik in 

overeenstemming met Sectie 5 hieronder.	  
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5. Voorwaarden met betrekking tot het uploaden, verwerken en gebruiken van de foto's.	  

(a)  Servicevoorwaarden van Google. Het Bedrijf aanvaardt dat het uploaden, verwerken en 

gebruiken van de Foto's wordt beheerst door de standaard online Servicevoorwaarden 

van Google voor deze Foto's, zoals uiteengezet op 

http://www.google.com/intl/nl/policies/terms/ (evenals al de relevante aanvullende 

voorwaarden, zoals uiteengezet op 

http://www.google.be/intl/nl/help/maps/businessphotos/) of elke andere 

URL/Aanvullende Voorwaarden die Google  kan aanduiden (gezamenlijk de “Service 

voorwaarden van Google”) .	  

(b)  Toestemming voor het uploaden van Foto's naar Google voor Google’s gebruik. Het 

Bedrijf verleent de Dienstverlener hierbij toestemming om de Foto's te uploaden naar 

Google in naam van het Bedrijf en geeft een licentie aan Google voor het gebruik van de 

Foto’s in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google.	  

6. Beperkte licentie voor de Dienstverlener. Het Bedrijf verleent de Dienstverlener een niet-

exclusieve licentie voor het gebruik van een redelijk aantal afbeeldingen die op basis van 

deze Overeenkomst zijn tot stand gekomen als 'voorbeelden' of 'exemplaren voor de port 

folio' van de Dienstverlener zodat hij deze voorbeelden van zijn werk kan archiveren en kan 

gebruiken om reclame te maken voor zijn professionele dienstverlening of zijn professionele 

dienstverlening te verhandelen.	  

7.   Datum en tijdstip van de dienstverlening. Na ondertekening, reserveert de Dienstverlener de 

overeengekomen tijd en datum waarop de fotografie diensten worden uitgevoerd. Alle 

Vergoedingen zijn niet-terugbetaalbaar, behalve in de gevallen zoals beschreven in Sectie 8 

hieronder, of tenzij de Dienstverener, op zijn eigen initiatief, instemt met het opnieuw 

inplannen van de dienstverlening.	  

8.  Terugbetalingen. De Dienstverlener zal alle voorafbetaalde Vergoedingen aan het Bedrijf 

terugbetalen  (maar is met betrekking tot de Overeenkomst verder niet aansprakelijk) indien 

Google de Foto's afwijst omdat deze niet voldoen aan de technische specificaties van Google 

Bedrijfsfoto's en indien de Dienstverlener het gebrek niet herstelt nadat er op een onderling 

overeengekomen tijdstip nieuwe Foto's van het Bedrijf werden genomen.	  

9. Verzekering.  De Dienstverlener heeft een uitgebreide algemene 

aansprakelijkheidsverzekering om al zijn activiteiten in de lokalen van het Bedrijf te dekken.	  

10. Vertrouwelijkheid. Deze Overeenkomst is vertrouwelijke informatie. Het Bedrijf zal deze 

Overeenkomst niet openbaar maken of beschikbaar stellen aan een derde, behalve (a) aan 
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Google; (b) voor zover hiervoor een specifieke schriftelijke toestemming door de 

Dienstverlener  is gegeven; of (c) indien het Bedrijf hiertoe wettelijk toe wordt verplicht 

onder de voorwaarde dat het Bedrijf de Dienstverlener hiervan binnen een redelijke termijn 

voorafgaandelijk op de hoogte stelt.	  

11. Geen waarborgen. IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST DOET DE DIENSTVERLENER 

GEEN VERKLARINGEN (“REPRESENTATIONS”) EN, VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS 

TOEGESTAAN, WIJST ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN DE HAND, 

AANGAANDE DE FOTOGRAFIE DIENSTEN OF DE FOTO'S, INCLUSIEF WAARBORGEN MET 

BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 

DOEL. DE FOTOGRAAF DOET GEEN VERKLARING (“REPRESENTATION”) EN GEEFT GEEN 

WAARBORG DAT DE FOTO'S UITEINDELIJK DOOR GOOGLE ZULLEN WORDEN WEERGEGEVEN.	  

	  

12. Beperking van de aansprakelijkheid. 	  

(A)  BEHALVE IN GEVAL VAN SCHENDING VAN DE VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTING, EN 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, (A) IS GEEN DER PARTIJEN (ONDER GEEN 

ENKELE OMSTANDIGHEID) AANSPRAKELIJK WEGENS INKOMSTENDERVING OF INDIRECTE, 

SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE 

EN (B) ZAL DE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

GEEN DER PARTIJEN HOGER ZIJN DAN DE VERGOEDING .	  

(B) GOOGLE’S GEBRUIK VAN DE FOTO’S IS ENKEL BEHEERST DOOR DE 

SERVICEVOORWAARDEN VAN GOOGLE IN OVEREENSTEMMING MET SECTIE 5. IN GEEN 

GEVAL ZAL GOOGLE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET BEDRIJF OF DE DIENSTVERLENER  

(ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID)  WEGENS INKOMSTENDERVING OF INDIRECTE, 

SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, MORELE OF PUNITIEVE SCHADE 

VOORTKOMEND OF IN RELATIE MET DEZE OVEREENKOMST.	  

13. Aanpassingen. Elke aanpassing van deze Overeenkomst moet (a) voorafgaandelijk en 

schriftelijk worden aanvaard door Google, en (b) weerspiegeld worden in een schriftelijke 

overeenkomst dat wordt getekend door de Dienstverlener en het Bedrijf.	  

14. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de 

partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eventuele eerdere of huidige 

overeenkomsten over hetzelfde onderwerp. 
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Bijlage A 

Indien deze Overeenkomst van toepassing is op verschillende locaties, gelieve deze hieronder op 
te lijsten. Locaties van franchisenemers dienen niet opgenomen te worden in deze lijst. Elke 
franchisenemer dient een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten met de Dienstverlener. 
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