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AUTEURSRECHTEN documenten www.uiterwijkwinkel.eu: juni 2015 
 

I) Algemeen: 

 

Art.1) Voor gebruik van de documenten en figuren op www.uiterwijkwinkel.eu is het  

     Nederlands auteursrecht, copyrights en jurisprudentie van toepassing en zijn  

     auteursrechten verschuldigd. 

 

Art. 1.1) De auteur ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel is houder van alle copyrights en  

     auteursrechten op de documenten en bijbehorende figuren op de website  

    www.uiterwijkwinkel.eu ongeacht of deze documenten: a) al dan niet staan op zijn website  

    of 2) in een gewijzigde vorm elders zijn geplaatst. 

 

II) Persoonlijk, niet commercieel gebruik: 

 

Art. 2) Zonder betaling van auteursrechten is het gebruik van deze op 

www.uiterwijkwinkel.eu geplaatste documenten en figuren, met in achtneming van artikel 1, 

uitsluitend toegestaan als sprake is: 

a) van een individuele natuurlijke persoon, 

b) die handelt binnen een niet commerciële, educatieve of publicitaire opzet en setting en  

c) als sprake is van puur persoonlijk gebruik door deze natuurlijke persoon.  

 

Art. 2.1) Alleen dan mogen de documenten en figuren van deze website enkelvoudig worden 

gedownload en mogen deze kosteloos worden gebruikt door deze natuurlijke persoon.  

 

Art. 2.2) De documenten en figuren van de auteur mogen door deze natuurlijke persoon niet: 

-) worden vermenigvuldigd,  

-) op enig andere website of op USB stick of vergelijkbare transporteur worden geplaatst of  

-) worden doorgezonden naar enig ander elektronisch adres,  

tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de auteur is verkregen.  

 

III) Commercieel, publicitair en educatief gebruik: 

 

Art. 3) In alle gevallen dat artikel 2 niet van toepassing is zijn auteursrechten verschuldigd. 

Dat geldt voor alle denkbare vormen van commercieel, educatief en publicitair gebruik.  

 

Art. 3.1) Toestemming van de auteur kan hiervoor worden verkregen via 

apb.uiterwijkwinkel@gmail.com , de hoogte van de auteursrechten schriftelijk is vastgelegd 

en nadat deze auteursrechten aan hem zijn betaald.  

 

 

Lezingen: 

De auteur is bereid tegen een redelijke vergoeding lezingen te verzorgen over de door hem 

behandelde onderwerpen. 

 

Voor vragen over: a) auteursrechten, b) toestemming voor het gebruik van de 

documenten/figuren, c) hoogte van auteursrechten/licentierechten en d) lezingen kan contact 

worden opgenomen met de auteur: apb.uiterwijkwinkel@gmail.com  
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