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Gebruiksovereenkomst
mediagegevens
Tussen:

teamdress Stein Deutschland GmbH
Brandstücken 27
22549 Hamburg
Duitsland
-hierna teamdress genoemd-

Hoofdcontactpersoon:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail:
Internet:

Denis Schorn
+49 40 800 905 -86
+49 40 800 905 -21
schorn@teamdress.de
www.teamdress.de

en:

Bedrijfsnaam:
Adres:
Korte aanduiding bedrijf:

-hierna

genoemd-

Hoofdcontactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:
Internet:

I.)

Algemeen

Het doel van deze overeenkomst is een hoogwaardige en informatieve presentatie van de
producten en diensten van teamdress te garanderen in het kader van de Multi-Channel
verkoopstrategie van
en de aangesloten partnerhandelaren.
Voor het gebruik van de door teamdress beschikbaar gestelde fotogegevens en
filmbestanden (onafhankelijk van formaat en grootte), teksten en merken, logo’s en andere
weergaverechten (hierna mediagegevens) gelden uitsluitend de volgende voorwaarden:
II.)

Gebruiksrecht

teamdress verleent aan
een gratis, overdraagbaar recht op het
gebruik van mediagegevens voor het presenteren van de producten van teamdress in
catalogi en folders, in verkoopruimtes, op internet, op bedrijfswagens en in advertenties.
Mediagegevens worden uitsluitend door teamdress ter beschikking gesteld in digitale vorm
per mail, downloadlink of in een voor
aangemaakt online
downloadgedeelte.
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Voor dit doeleinde heeft
lokaal op te slaan

het recht om kopieën van de mediagegevens

Het gebruiksrecht omvat niet het recht op het wijzigen van de mediagegevens. Alle
aanpassingen dienen te worden afgesproken met teamdress. Het doorgeven van de
mediagegevens van
aan zijn klanten, wordt in een aparte
overeenkomst tussen
en de betreffende klant geregeld, waarin het
de klant o.a. wordt verboden om de mediagegevens aan derden door te geven en zich te
houden aan de hier bepaalde algemene voorwaarden.
Indien een copyright-kenmerk op de mediagegevens is aangebracht, mag deze niet worden
verwijderd. In zoverre teamdress een auteur of een bron aangeeft bij het foto- of
mediamateriaal, is
verplicht deze weer te geven indien het materiaal
wordt doorgegeven of gepubliceerd.
Indien er een oneigenlijk gebruik van de mediagegevens van
of
zijn klanten plaatsvindt die in strijd is met deze overeenkomst, behoudt teamdress zich het
recht de publicatie onmiddellijk te verbieden tot de mediagegevens weer correct worden
gebruikt.
III.) Aansprakelijkheid
teamdress is er verantwoordelijk voor dat de ter beschikking gestelde mediagegevens niet
de rechten van derden schenden, geen inhoud hebben die in strijd is met de wet en de
geldende voorschriften.
Indien deze rechten worden geschonden, is teamdress volledig aansprakelijk.
IV.) Duur / Beëindiging
Deze overeenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden van de leverancier. Ze
treedt onmiddellijk in werking en wordt afgesloten voor een bepaalde tijd.
Indien deze overeenkomst door een van de partijen wordt opgezegd, eindigt de
gebruiksovereenkomst op hetzelfde tijdstip. Andere regelingen kunnen echter worden
getroffen.
heeft het recht om de mediagegevens tot maximaal 1 jaar na het
einde van de overeenkomst nog te gebruiken.
Bij het beëindigen van de overeenkomst zal
mediagegevens, inclusief lokaal opgeslagen kopieën vernietigen.

eventuele

p. 3

Gebruiksovereenkomst
mediagegevens
V.)

Ontbinding vroegere overeenkomsten

Eventuele overeenkomsten tussen teamdress en
over het
gebruik van mediagegevens worden met wederzijdse instemming beëindigd met ingang van
de inwerkingtreding van deze overeenkomst.
VI.) Scheidbaarheidsclausule
Indien enkele bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of na het
afsluiten van de overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar worden, blijft de geldigheid van de
rest van de overeenkomst onaangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt
vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling waarvan de gevolgen het economische
doel dat de overeenkomstsluitende partijen met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling
nastreven, zo dicht mogelijk benaderen. De bovenstaande bepalingen zijn van
overeenkomstige toepassing indien de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn.
Datum

Plaats

Hamburg

_____________________________________________________________

teamdress Stein Deutschland GmbH

