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Aanvullende Voorwaarden Beeldbank 

 

Artikel 1. Algemeen 

 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ zijn onderstaande specifieke 

voorwaarden op bovengenoemde dienst van toepassing. 

  

Artikel 2. Dienstomschrijving  

 a. De dienst Beeldbank is een door Royal FloraHolland gefaciliteerde databank met productfoto’s.  

b. In de Beeldbank kan een bij Royal FloraHolland ingeschreven verkoper van sierteeltproducten, 

nader te noemen aanvoerder, maximaal ca. 400 foto’s (beelden) van sierteeltproducten 

opslaan. Deze in de Beeldbank opgeslagen beelden mogen door aanvoerder of Royal 

FloraHolland bij andere diensten zoals bij het veilen of bemiddelen, worden gebruikt. 

Aanvoerder dient de door Royal FloraHolland bekend gemaakte voorschriften voor het maken 

van beelden, in acht te nemen. Alleen Royal FloraHolland, kan aan deze voorschriften rechten 

ontlenen. 

c. Een bij Royal FloraHolland ingeschreven koper is bevoegd om de via de onderhavige dienst uit 

de beeldbank verkregen beelden te downloaden en richting zijn klanten te gebruiken met 

inachtneming van de volgende voorwaarden: 

- elk gebruik dient aantoonbaar plaats te vinden ten behoeve van de verkoop van het 

product van de betreffende aanvoerder;  

- het formaat van het beeld mag worden aangepast mits het volledige beeld inclusief logo en 

bronvermelding zichtbaar blijft;  

- Koper legt aan de klant aan wie hij een beeld verstrekt, bovenstaande voorwaarden 

eveneens op. 

- Van het bovenstaande kan koper afwijken na daartoe voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de aanvoerder te hebben verkregen. 

d. De Beeldbank is bestemd voor 2 soorten beelden: 

- Commercialbeeld: een promotiebeeld van het soort product in algemene zin. Dit beeld 

maakt geen direct noch indirect deel uit van een koopovereenkomst of aanbieding.  

- Aanvoerderbeeld: een specifiek beeld voor een partij producten die door een aanvoerder 

voor verkoop wordt aangeboden. De aanvoeder dient er op toe te zien dat de in de 

Beeldbank opgenomen aanvoerderbeelden (nog) representatief zijn en dient deze zo 

nodig te vervangen. Bij een tegenstrijdigheid tussen een aanvoerderbeeld en de bij de 

aanbieding of koop bij behorende tekst, heeft de tekst voorrang. Bij discussies over de 

representativiteit van het beeld en/of de bijbehorende tekst, is het oordeel van Royal 

FloraHolland voor koper en aanvoerder bindend. 

 

Artikel 3. Opslag van beelden  

 De beelden kunnen in beginsel op twee manieren door de aanvoerder in de Beeldbank worden 

opgeslagen. Via de website (portal) van Royal FloraHolland of vanuit de EAB- software. Voor 

opslag vanuit de EAB-software is het nodig dat de aanvoerder dit voor eigen rekening met zijn 

leverancier van de EAB-software regelt. De aanvoerder is vrij om een keuze te maken en de voor- 

en nadelen hiervan af te wegen. 
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Artikel 4. Extra betreffende aansprakelijkheid, vrijwaring en bevoegdheid  

a. Aanvoerder staat er voor in dat hij bevoegd is tot het, voor de beeldbank onder deze 

voorwaarden, ter beschikking stellen van de beelden en dat dit beeldmateriaal geen inbreuk 

maakt op rechten van derden. Royal FloraHolland is bevoegd, doch niet gehouden, om een 

vergoeding van een derde terzake, zoals de VKC, als zijnde direct opeisbaar op aanvoerder te 

verhalen.  

b. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de beelden noch 

voor het nalaten van enige (preventieve) controle hierop. Koper en aanvoerder vrijwaren Royal 

FloraHolland voor alle schade die Royal FloraHolland mocht lijden als gevolg van aanspraken 

die verband houden met het geleverde beeldmateriaal.  

c. Royal FloraHolland is bevoegd om haar moverende redenen beelden uit de beeldbank te 

verwijderen.  

 

-------------------------------- 


