
 

Aanvullende voorwaarden Adobe Stock 

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2016. Volledige vervanging van de versie van 16 juni 2016.  

Uw gebruik van de Adobe Stock Services en het Werk (zoals hieronder gedefinieerd) vallen onder deze 
aanvullende voorwaarden, die een aanvulling vormen op en zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van 
Adobe.com (inclusief deze aanvullende voorwaarden gezamenlijk “Voorwaarden”), die te vinden zijn op 
www.adobe.com/go/terms_nl. Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde 
betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden van Adobe.com. 

1. Definities. 

1.1 “Website” betekent Adobe Stock of andere websites van Adobe. 

1.2 “Werk(en)” betekent de foto's, illustraties, afbeeldingen, video's, 3D-items, sjablonen (inclusief eventueel 
auteursrechtelijk beschermd materiaal dat is opgenomen in een sjabloon of is ingediend met een sjabloon) of 
andere grafische werken die u aanschaft of downloadt via een van de Websites. 

2. Eigendom. 

Behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden, behouden wij en onze licentieverleners ons 
alle rechten en eigendomsrechten op en belangen in het Werk voor. Met deze Voorwaarden worden geen 
eigendomsrechten op of belangen in het Werk aan u overgedragen. 

3. Licentie voor het Werk. 

3.1 Standaardlicentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden, bieden wij u een niet-exclusieve, 
eeuwigdurende, wereldwijde, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbare licentie voor het gebruiken, 
reproduceren, aanpassen of weergeven van het Werk voor marketing-, promotie-, interne presentatie- of 
decoratiedoeleinden, of voor digitale productie zoals mobiele advertenties, mobiele applicaties, e-cards, 
elektronische publicaties (e-boeken, e-tijdschriften, blogs, enzovoort) en persoonlijke of niet-commerciële 
gebruiken op voorwaarde dat u zich bovendien houdt aan de beperkingen in Artikel 4 (Beperkingen) 
(“Standaardlicentie”). U beschikt niet over een Verbeterde licentie (zoals hieronder gedefinieerd) of Uitgebreide 
licentie (zoals hieronder gedefinieerd), tenzij u een Verbeterde of Uitgebreide licentie hebt aangeschaft voor het 
desbetreffende Werk. 

3.2 Verbeterde licentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en u een verbeterde licentie hebt 
aangeschaft, hebt u dezelfde rechten als bij de Standaardlicentie, maar is artikel 4.2(A) (“Verbeterde licentie”) 
niet op u van toepassing. U beschikt niet over een Uitgebreide licentie, tenzij u een Uitgebreide licentie hebt 
aangeschaft voor het desbetreffende Werk. 

3.3 Uitgebreide licentie. Op voorwaarde dat u zich houdt aan de Voorwaarden en u een Uitgebreide licentie 
hebt aangeschaft, hebt u dezelfde rechten als bij de Verbeterde licentie en mag u het Werk distribueren als het is 
geïntegreerd in een artikel of ander auteurswerk (“Verlengde licentie”). Ter verduidelijking: u mag het Werk 
gebruiken, reproduceren, distribueren of weergeven in combinatie met: 

(A) elektronische sjablonen en ontwerpsjabloontoepassingen die zijn bedoeld om te worden doorverkocht; 

(B) goederen of diensten die zijn bedoeld om te worden doorverkocht of gedistribueerd, inclusief, zonder 
beperking, mokken, T-shirts, posters, briefkaarten of andere artikelen, en services voor “on-demand afdrukken”; 

(C) een pr-campagne om reclame voor goederen of diensten te maken via de media. Als u een Werk opneemt in 
een promotioneel persbericht dat wordt vrijgegeven aan de media, mag u het afbeeldingsbestand afzonderlijk 
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distribueren naar de media op voorwaarde dat u de media alleen toestaat het Werk te publiceren in combinatie 
met het persbericht en de media het Werk op geen enkele andere wijze gebruiken of verspreiden. 

3.4 Redactionele werken. U mag Werken die op de Website zijn aangemerkt als “Alleen voor redactioneel 
gebruik” (“Redactionele werken”) alleen gebruiken, reproduceren en weergeven voor niet-commerciële 
doeleinden en op redactionele wijze, op voorwaarde dat u zich bovendien houdt aan de beperkingen in artikel 
4.3 (Beperkingen voor redactioneel gebruik) en eventuele aanvullende beperkingen in de Documentatie die bij 
het Redactionele werk hoort (bepaalde Redactionele werken mogelijk bijvoorbeeld alleen worden gebruikt in 
een bepaalde regio). U mag het Redactionele werk voor commerciële doeleinden gebruiken als u de 
toestemming en releases die voor uw gebruik zijn vereist afzonderlijk hebt verkregen. Met “op redactionele 
wijze” bedoelen we dat u de Redactionele werken mag gebruiken voor gebeurtenissen die nieuwswaardig zijn of 
op cultureel gebied van belang zijn, bijvoorbeeld in kranten- of tijdschriftartikelen, blogs of vergelijkbare media. 
U mag ook andere Werken (die niet zijn aangemerkt als “Alleen voor redactioneel gebruik”) op redactionele 
wijze gebruiken. Voor alle Werken die op redactionele wijze worden gebruikt, geldt dat u in combinatie met het 
Werk de copyrightkennisgeving moet weergeven in de volgende notatie: © auteursnaam – stock.adobe.com. 

3.5 Gebruik door Werknemers en Opdrachtnemers. U mag het ongewijzigde Werk niet overdragen. U mag 
echter wel bestanden die het Werk bevatten of toegestane afgeleide werken overdragen aan werknemers of 
opdrachtnemers, op voorwaarde dat deze werknemers en opdrachtnemers toezeggen dat ze zich zullen houden 
aan de beperkingen in deze Voorwaarden, en het Werk alleen zullen gebruiken namens u. Deze werknemers en 
opdrachtnemers hebben geen aanvullende rechten op het gebruik van het Werk. 

3.6 Gebruik door klanten. U mag de licentie die met deze Voorwaarden aan u wordt verleend, gebruiken ten 
behoeve van een van uw klanten, op voorwaarde dat u de licentie overdraagt aan de klant. Bovendien moet de 
klant zich aan deze Voorwaarden en beperkingen houden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor het gebruik van het Werk door de klant. U moet aanvullende licenties aanschaffen voor hetzelfde Werk als 
u van plan bent het Werk te gebruiken ten behoeve van andere klanten. 

3.7 Digitale bibliotheek. U mag een digitale bibliotheek, netwerkconfiguratie of iets vergelijkbaars maken, zodat 
het Werk kan worden bekeken door werknemers en klanten van uw bedrijf. 

3.8 Voorbehoud. Als een Werk in strijd is met deze Voorwaarden, mogen we u opdracht geven het gebruik, de 
distributie en het bezit van het Werk te staken en moet u hier zo snel mogelijk gehoor aan geven. We behouden 
ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn verleend. 

4. Beperkingen. 

4.1 Algemene beperkingen. U mag het Werk niet misbruiken. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in artikel 3 
(Licentie voor de Werken), mag u het volgende niet doen: 

(A) het Werk of een aangepast Werk als afzonderlijk Werk of als onderdeel van een online database of een 
andere database, of een afgeleid product dat het Werk bevat, verkopen, in licentie geven of distribueren op een 
manier die een derde in staat stelt het Werk te gebruiken, te downloaden, te extraheren of toegang tot het Werk 
te krijgen in de vorm van een afzonderlijk bestand of een elektronische sjabloon; 

(B) het Werk delen met een andere persoon of entiteit, of het werk online publiceren in een downloadbare 
indeling of op een elektronisch bulletinboard; 

(C) het Werk (afzonderlijk of in combinatie met een ander auteurswerk) gebruiken, reproduceren, distribueren, 
uitvoeren, aanpassen of weergeven op een smadelijke, lasterlijke, aanstootgevende of onfatsoenlijke manier; 

(D) auteursrechtvermeldingen, bedrijfsspecifieke kennisgevingen of andere informatie die wordt weergegeven 
op of is geïntegreerd in het Werk of in combinatie met het Werk wordt gebruikt, in de oorspronkelijke 
gedownloade vorm of uit een toegestaan back-upexemplaar verwijderen; 

(E) het Werk integreren in een handels- of servicemerk; 



(F) acties ondernemen met betrekking tot het Werk die redelijkerwijs de indruk kunnen geven dat de maker van 
het Werk, of de personen die of het object dat in het Werk is opgenomen (indien van toepassing), goedkeuring 
hecht aan een bepaalde politieke, economische of andere op meningen gebaseerde beweging of partij; 

(G) het Werk op een manier die een bepaalde persoon op de foto in een kwaad daglicht stelt of op een 
lasterlijke, onwettige, immorele of aanstootgevende manier gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
het gebruik van het Werk in pornografie, tabaksreclames, reclame voor entertainmentclubs voor volwassenen of 
vergelijkbare zaken (zoals escortservices) of voor politieke steun of om mentale of psychische ziekte of 
beperking te impliceren; of 

(H) het Werk (of Redactionele werk) op redactionele wijze gebruiken zonder het vergezeld te laten gaan van de 
bijbehorende copyrightkennisgeving. 

4.2 Aanvullende beperkingen. 

(A) Tenzij u over een Verbeterde of Uitgebreide licentie voor een Werk beschikt, mag u geen aanleiding geven 
tot of toestaan dat het Werk in totaal meer dan 500.000 keer wordt gereproduceerd. Een Werk mag 
bijvoorbeeld niet op meer dan 500.000 afgedrukte materialen (flyers, advertenties, omslagen, verpakkingen, 
enzovoort) worden weergegeven. Ook mag het Werk niet worden gebruikt in een televisieprogramma, video of 
een andere digitale productie als de doelgroep naar verwachting groter zal zijn dan in totaal 500.000 kijkers. 
Deze beperking is niet van toepassing op (1) Werken die alleen worden weergegeven op een website, sociale-
mediasites of mobiele applicaties; of (2) Werken die video's zijn. Dit artikel 4.2(A) is niet van toepassing op leden 
die Werken in licentie geven via hun Adobe Stock-aanbieding voor ondernemingen (“Enterprise Stock-leden”).  

(B) Tenzij u over een Uitgebreide licentie voor een Werk beschikt, mag u het in een artikel geïntegreerde Werk 
alleen distribueren als (1) het Werk zodanig is aangepast dat het aangepaste Werk niet grotendeels gelijk is aan 
het oorspronkelijke Werk en kan doorgaan als een oorspronkelijk auteurswerk, of (2) de primaire waarde van 
het artikel niet in het Werk zelf zit. Ter verduidelijking: onder de Standaard- en de Verbeterde licentie is het 
afdrukken van een ongewijzigd Werk op een poster die bedoeld is om te worden doorverkocht, niet toegestaan 
omdat de primaire waarde dan in het Werk zelf zit.  

(C) Tenzij u over een Uitgebreide licentie voor een Werk beschikt, mag u het Werk niet gebruiken, opnemen of 
integreren in een elektronische sjabloon of ontwerpsjabloon of toepassing (zoals een webontwerp- of 
presentatiesjabloon, of sjablonen voor elektronische briefkaarten of visitekaartjes). 

4.3 Beperkingen op redactioneel gebruik. Met betrekking tot Redactionele werken mag u het volgende niet 
doen:  

(A) Redactionele werken gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van reclame, promoties, 
“advertorials” (bijvoorbeeld een advertentie in een tijdschrift dat wordt gepresenteerd in de stijl van een 
redactioneel artikel); of 

(B) Redactionele werken aanpassen, tenzij het gaat om kleine aanpassingen ten behoeve van de technische 
kwaliteit (bijvoorbeeld voor de kleurtoon of de helderheid) of het licht bijsnijden van een werk of het aanpassen 
van het formaat, en dit mag alleen als de redactionele context en de betekenis van het Redactionele werk 
behouden blijven. 

4.4 Websitegebruik. Onverminderd enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, moet u, ten aanzien 
van het gebruik en de weergave van het Werk op websites, alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen 
dat websitebezoekers het Werk downloaden of hergebruiken. 

4.5 Gebruik van sociale media. U mag een ongewijzigde versie van het Werk publiceren op of uploaden naar 
een Sociale-mediasite als (A) u aan het Werk zelf een copyrightkennisgeving toevoegt (© auteursnaam – 
stock.adobe.com) en (B) de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de Sociale-mediasite geen 
bepalingen bevatten die inhouden dat exclusieve rechten op of de eigendomsrechten van het desbetreffende 
Werk of het aangepaste Werk aan iemand worden verleend. “Sociale-mediasite” betekent een website of 
toepassing die als hoofddoel heeft sociale interactie tussen haar gebruikers te faciliteren en gebruikers in staat te 
stellen content te delen in het kader van deze sociale interactie. 



4.6 Dingen delen met uw Creative Cloud-team. Teamleden die het Werk gebruiken dat in licentie is gegeven 
via uw Creative Cloud-team, moeten allemaal werkzaam zijn bij één juridische entiteit. Uw Teamplan mag 
worden gebruikt door maximaal 10 teamleden. Een Ondernemingsplan is vereist als meer dan 10 leden toegang 
moeten hebben tot de service of als u ook licenties nodig hebt voor andere juridische entiteiten. 

4.7 Dingen delen met uw Creative Cloud-onderneming. Enterprise Stock-leden die het Werk gebruiken dat in 
licentie is gegeven via uw Creative Cloud-onderneming of een Adobe-aanbieding voor ondernemingen, mogen 
werkzaam zijn bij verschillende juridische entiteiten binnen de onderneming. Al deze licenties voor het Werk 
mogen worden gebruikt door alle leden van de onderneming.  

5. Betaling en abonnement. 

5.1 Betaling. Als u een abonnement aanschaft, geeft u ons toestemming u de abonnementskosten in rekening te 
brengen die worden vermeld op het moment van aankoop. Wij verlengen uw abonnement automatisch, tenzij u 
het annuleert voordat het abonnement wordt verlengd. We mogen het abonnement opschorten of beëindigen 
als we de desbetreffende kosten niet kunnen afschrijven van uw rekening. Abonnementskosten kunnen bij de 
verlenging van het abonnement worden gewijzigd. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die u maakt, tot het 
moment waarop uw account wordt gedeactiveerd of beëindigd. De kosten worden niet terugbetaald, zelfs niet 
als uw abonnement wordt beëindigd vóór de vervaldatum. 

5.2 U mag uw abonnement niet overdragen of anderen toestaan uw abonnement te gebruiken, zelfs niet als het 
om werknemers van gelieerde bedrijven, collega's, opdrachtnemers of werknemers gaat. Alleen bevoegde 
gebruikers mogen gebruikmaken van het abonnement. U kunt echter wel aanvullende licenties aanschaffen 
zodat meer gebruikers het Werk kunnen gebruiken op basis van het abonnement. Als hierom wordt gevraagd, 
moet u ons van een lijst met bevoegde gebruikers voorzien. Alle Werken die door de bevoegde gebruikers 
worden gedownload, mogen uitsluitend worden gebruikt namens u. U en elke bevoegde gebruiker zijn 
gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk voor naleving van deze Voorwaarden. 

5.3 Ongebruikte downloads. We kunnen toestaan dat een bepaald maximum aantal ongebruikte downloads 
behouden blijft na de verlenging, als u het abonnement hebt verlengd zonder het te laten verstrijken of om te 
zetten naar een abonnement met een lagere waarde.  

5.4 Overschrijding. Als u het maximumaantal downloads van uw abonnement overschrijdt, mogen we 
aanvullende downloads in rekening brengen voor het tarief dat op dat moment van toepassing is op dergelijke 
downloads. We gebruiken hiervoor de betalingsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op het moment dat u het 
abonnementn aanschafte. De prijs voor deze aanvullende downloads kan afwijken van de prijs voor downloads 
die binnen het maximumaantal van het abonnement valt. 

5.5 Opgeslagen betalingsgegevens. Uitsluitend voor de aankoop van aanvullende Werken of Services kunnen 
we vereisen dat u uw betalingsgegevens bij ons opslaat. Als u dergelijke aankopen doet, geeft u ons 
toestemming de desbetreffende kosten in rekening te brengen met behulp van uw betalingsgegevens. U kunt 
uw betalingsgegevens te allen tijde bijwerken op uw accountpagina. 

6. Uw vrijwaringsverplichtingen. 

U vrijwaart ons en onze dochtermaatschappijen, partnerbedrijven, leidinggevenden, werknemers, partners of 
licentiegevers van vorderingen, eisen, verlies of schade, inclusief redelijke advocaatskosten die voortvloeien uit 
of betrekking hebben op uw gebruik van het Werk (tenzij u hiervan bent gevrijwaard volgens artikel 7 [Onze 
vrijwaringsverplichtingen]) of uw schending van deze Voorwaarden inclusief het gebruik van Redactionele 
werken voor commerciële doeleinden zonder de noodzakelijke instemmingen of toestemmingen te verkrijgen. 

We hebben het recht om de verdediging van een vordering, proces of zaak over vrijwaring door u, te laten 
uitvoeren door een advocaat naar eigen keuze. U moet volledig met ons samenwerken bij de verdediging van 
een dergelijk(e) vordering, proces of zaak. 



7. Onze vrijwaringsverplichtingen. 

7.1 Onze verplichting tot vrijwaring. Op voorwaarde dat de Werken worden gebruikt conform de 
Voorwaarden, zullen we, zolang de termijn van de Voorwaarden loopt, de verdediging verzorgen bij een 
vordering, proces of juridische procedure die door een derde wordt ingesteld tegen een persoon of entiteit 
(gezamenlijk “Vordering”) voor zover in het kader van de Vordering wordt beweerd dat uw gebruik van het 
Gevrijwaarde werk overeenkomstig deze Voorwaarden een directe schending inhoudt van het auteursrecht, het 
handelsmerk, de publiciteitsrechten of de privacyrechten (“Vordering wegens inbreuk”) van deze derde partij. 
“Gevrijwaard werk” betekent elk Werk dat u hebt aangeschaft of gedownload van de Website en dat niet is 
aangepast, behalve Werken die (A) deel uitmaken van onze collectie gratis Werken; (B) op een andere manier 
kunnen worden gedownload zonder betaling van creditpunten of een financiële vergoeding; of (C) Redactionele 
werken. We betalen aan u de schade, verliezen, kosten, onkosten of verplichtingen (gezamenlijk “Verliezen”) uit 
die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan een Vordering wegens inbreuk en die uiteindelijk tegen u zijn 
toegekend door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie of zijn vastgelegd in een schriftelijke 
schikkingsovereenkomst die door ons is ondertekend. 

7.2 Voorwaarden voor vrijwaring. Adobe is niet aansprakelijk voor Vorderingen wegens inbreuk: 

(A) die voortvloeien uit (1) een aanpassing van het Gevrijwaarde werk; (2) combinatie van het Gevrijwaarde 
werk met andere werken; (3) het gebruik van het Gevrijwaarde werk nadat we het Gevrijwaarde werk hebben 
verwijderd uit onze Services of u opdracht hebben gegeven het gebruik van het Gevrijwaarde werk stop te 
zetten; of (4) de context waarin u het Gevrijwaarde werk hebt gebruikt; of 

(B) als u verzuimt (1) ons zo snel mogelijk nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld of hiervan een 
kennisgeving hebt ontvangen, schriftelijk op de hoogte te stellen van de Vordering wegens inbreuk, voor zover 
er afbreuk aan onze rechten wordt gedaan door dit verzuim; (2) ons van de ondersteuning te voorzien waarom 
door ons is gevraagd en die redelijkerwijs mag worden verwacht voor het voeren van de verdediging of het 
treffen van een schikking naar aanleiding van de Vordering wegens inbreuk; (3) voorziet van het exclusieve recht 
om de Vordering wegens inbreuk af te handelen en de bevoegdheid om een schikking te treffen naar aanleiding 
van de Vordering wegens inbreuk; of (4) af te zien van het afleggen van bekentenissen met betrekking tot de 
Vordering wegens inbreuk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  

7.3. Beperking van aansprakelijkheid. Onverminderd enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden of 
een andere overeenkomst tussen u en ons, en ongeacht het aantal keren dat het Gevrijwaarde werk is 
gedownload of in licentie gegeven, zal onze totale maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een 
Gevrijwaard werk in geen geval meer dan USD 10.000 per Gevrijwaard werk bedragen, tenzij het 
Gevrijwaarde werk door Enterprise Stock-leden in licentie is gegeven met behulp van hun Adobe Stock-
aanbieding voor ondernemingen. In dat geval zal onze totale maximale aansprakelijkheid met betrekking 
tot een Gevrijwaard werk in geen geval meer dan USD 25.000 per Gevrijwaard werk bedragen. 

7.4 Enige en exclusieve verhaalmogelijkheid. Het voorgaande houdt onze volledige aansprakelijkheid en 
verplichting, en uw enige en exclusieve verhaalmogelijkheid, in met betrekking tot een Gevrijwaard werk of 
Vordering wegens inbreuk. 

8. Disclaimer. 

We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van het Werk, ook niet voor gerelateerde beschrijvingen of 
trefwoorden die aan het Werk zijn toegevoegd en door onze auteurs van bijdragen zijn geleverd. 

9. Beëindiging. 

Wanneer u de voorwaarden schendt, mogen we de Voorwaarden van uw rechten met betrekking tot een Werk 
beëindigen nadat we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. We mogen u de mogelijkheid ontzeggen om een 
Werk te downloaden van de Website. 



10. Effect van beëindiging. 

Na beëindiging van de Voorwaarden kunt u de Werken die u hebt gedownload en waarvoor u hebt betaald 
blijven gebruiken, op voorwaarde dat de Voorwaarden worden nageleefd. Als uw abonnement eindigt of 
wanneer de Voorwaarden worden beëindigd, vervallen al uw rechten, eigendomsrechten en belangen in en op 
alle ongebruikte downloads. 
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