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Voorwaarden voor het indienen van content 
 
 

Corel Corporation, een Canadees bedrijf (“Corel”, “Wij”, “We” of “Ons”), heeft deze Website (hieronder gedefinieerd) gecreëerd als mechanisme 
waarmee personen content kunnen indienen (waarnaar in dit document wordt verwezen als “Werk”, zoals hieronder nader gedefinieerd) bij Corel, 
zodat ze kans maken om te worden gekozen om hun talent en creativiteit voor het voetlicht te brengen in Onze producten, verschillende 
marketingcampagnes, op sociale media en andere websites. Deze Voorwaarden voor het inzenden van content (deze “Voorwaarden”) gelden 
tussen Corel en de individuele persoon (naar wie hierin wordt verwezen als “U” of “Uw”) die dergelijk Werk bij Corel wil indienen via Onze 
Website. 
 
1. Definities.   

 
a. Toepasselijke gegevensbeschermingswetten betekent de gegevensbeschermingswetten van een rechtsgebied waaraan Corel is 

onderworpen bij het verwerken van persoonsgegevens op grond van deze Voorwaarden, waaronder, bij wijze van voorbeeld, maar niet 
beperkt tot, de provinciale en federale Canadese privacywetten en -voorschriften, waaronder de Personal Information and Electronic 
Documents Act, toepasselijke Amerikaanse federale privacywetten en de privacywetten van Amerikaanse staten en de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van de EU, evenals de implementaties ervan in de lidstaten van de EU en de EER. 
 

b. Partners betekent het moederbedrijf van Corel, zijn dochterondernemingen en of gelieerde bedrijven en zijn of hun respectievelijke 
medewerkers, functionarissen, directeuren, agenten, afgevaardigden, licentiegevers, zakenpartners, leveranciers en andere derde 
partijen waarmee Corel van tijd tot tijd zaken doet. 
 

c. Gebruiker betekent elke persoon die een geregistreerde gebruiker is van Corel-producten, een abonnement heeft op een Corel-service, 
een lid is van een Corel-productgemeenschap of die een website volgt of hiervan lid is die het eigendom is van, wordt beheerd door of is 
gecreëerd door Corel.  
 

d. Website betekent elke toepassing, elk platform of elke website die of dat eigendom is van, wordt beheerd door of is gemaakt door Corel, 
waaronder, maar niet beperkt tot, corel.com, coreldraw.com, contest.corel.com, learn.corel.com, en eventuele sociale-mediaplatforms. 
 

e. Werk betekent elke illustratie, foto, video-opname, spraak- of geluidsopname, vectorafbeelding, computerafbeelding en/of sjabloon, 
evenals eventueel bijbehorende documentatie, beschrijvingen van, credits en bijschriften bij het oorspronkelijke werk, waaronder alle 
afgeleide werken, adaptaties of variaties hierop.   

 
2. Akkoordverklaring met deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het Werk dat U bij Corel indient. Door Werk bij Ons 

in te dienen, verklaart en garandeert U aan ons dat U deze Voorwaarden geheel heeft gelezen, deze begrijpt en dat U vrijwillig akkoord gaat 
met deze Voorwaarden. U verklaart, begrijpt en stemt ermee in dat deze Voorwaarden een bindende licentieovereenkomst vormen tussen U 
en Corel, op grond waarvan U Corel en zijn Geautoriseerde derde partijen (hieronder gedefinieerd) een licentie op Uw Werk verleent. Dien 
Uw Werk niet in bij Corel als U niet akkoord gaat met deze Voorwaarden.   
 

3. Vereiste voor de minimumleeftijd. U moet ten minste 18 jaar oud zijn of een meerderjarige zijn in het rechtsgebied waarin U ingezetene bent 
(afhankelijk van welke leeftijd hoger is) om Werk bij Corel te kunnen indienen. Door Werk bij Ons in te dienen, verklaart en garandeert U aan 
Ons dat U ten minste 18 jaar oud bent of de meerderjarige leeftijd heeft in het rechtsgebied waarin U ingezetene bent ten tijde van de 
inzending van uw Werk aan Ons. 

 
4. Uw verplichtingen ten aanzien van Werk dat U bij Ons indient.    

 
a. U heeft het recht om uw Werk bij Corel in te dienen onder deze Voorwaarden. Door Werk bij Ons in te dienen, verklaart en garandeert U 

dat U alleen eigenaar of beheerder bent van alle rechten en belangen op en in het Werk, waaronder alle auteursrechten, handelsmerken, 
privacyrechten, portretrechten, publiciteitsrechten, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten of dat U alle vereiste 
rechten en licenties heeft verkregen van de juiste houders teneinde Ons de licenties te verlenen die worden uiteengezet in Sectie 4c, 4d 
en 4e van de onderhavige Voorwaarden. U stemt ermee in om, op schriftelijk verzoek van Onze zijde, Ons schriftelijke wettelijke 
bewijzen van afstand of licenties te leveren voor genoemd materiaal in Uw Werk van de relevante derde partij, in een vorm die voor Ons 
aanvaardbaar is. 
 
Ter verduidelijking: indien Uw Werk materiaal bevat of behelst of is gebaseerd op, is gevormd naar het voorbeeld van of anderszins is 
afgeleid van materiaal dat is gemaakt door of eigendom is van iemand anders dan U (bijvoorbeeld een afbeelding, foto, handelsmerk, 
schilderij, video, beeldhouwwerk, logo, etc.), verklaart en garandeert U via het indienen van Uw Werk dat U toestemming heeft 
verkregen van de maker(s) van genoemd materiaal om het op deze wijze in Uw Werk te gebruiken, en om Corel de licenties te verlenen 
die worden uiteengezet in Sectie 4c, 4d en 4e van onderhavige Voorwaarden, en moet U Ons op aanvraag het bewijs leveren van de 
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verleende toestemming, in een vorm die voor ons aanvaardbaar is.   
 
Ter verduidelijking: indien Uw Werk de afbeelding of gelijkenis van een herkenbare persoon of plaats, een herkenbaar gebouw of ander 
bezit bevat of behelst, hierop is gebaseerd, is gevormd naar het voorbeeld hiervan of hiervan anderszins is afgeleid, verklaart en 
garandeert U via het indienen van Uw Werk dat U toestemming heeft verkregen van de herkenbare persoon of personen of de eigenaar 
of eigenaars van het bezit om het op deze wijze in Uw Werk te gebruiken en om Corel de licenties te verlenen die worden uiteengezet in 
Sectie 4c, 4d en 4e van onderhavige Voorwaarden, en moet U Ons op aanvraag het bewijs leveren van de verleende toestemming, in een 
vorm die voor ons aanvaardbaar is. 

 
 

b. Beperkingen voor de content. Uw werk mag geen materiaal bevatten en U verklaart en garandeert Ons hierbij dat Uw Werk geen 
materiaal bevat dat: 
 
i. inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dat deze schendt, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, 

handelsmerkrechten, privacyrechten, portretrechten of publiciteitsrechten, morele rechten of enige andere intellectuele 
eigendoms- of burgerrechten;  
  

ii. kan worden beschouwd als aanstootgevend, beledigend, illegaal, pornografisch, bedreigend of obsceen;  
 
iii. kan worden beschouwd als misleidend, lasterlijk, smadelijk of illegaal;   

  
iv. een illegale handeling, in enigerlei vorm, promoot of vormt, de persoonsgegevens bevat van Gebruikers of andere derde partijen, 

persoonsgegevens van Gebruikers of andere derde partijen vraagt of dat frauduleus of misleidend is of 
 
v. een schending vormt van enige toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften. 

  
c. Licentie verleend aan Corel. Als tegenprestatie voor grotere zichtbaarheid van Uw Werk, verleent U Corel hierbij de wereldwijde, niet-

exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare en van royalty’s gevrijwaarde rechten en licentie om Uw werk, geheel of gedeeltelijk, te 
gebruiken, reproduceren, hiervan afgeleide werken voor te bereiden, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, hiernaar te 
verwijzen, op te slaan, in cache op te slaan, in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te vertalen, openbaar weer te 
geven, openbaar op te voeren, over te seinen, te streamen, uit te zenden en anderszins uit te buiten, via elk soort medium en elk soort 
media, methode of technologie, voor de wettelijke duur van de bescherming van de auteursrechten, waaronder toekomstige wettelijke 
verlenging hiervan, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, marketing, 
promotie van en reclame voor het merk, de producten en services van Corel, monetisatie van content via reclame, abonnementen, 
licentieverlening en andere middelen, waaronder opname in video- of audiovisuele content, tekst, afbeeldingen, illustraties, foto's of 
materiaal die of dat is of zijn gemaakt door of namens Corel, waaronder in en via distributiekanalen van derden die zijn geselecteerd 
door, maar niet gelieerd aan, Corel (de “Licentierechten”). U verleent Corel tevens een wereldwijd, niet-exclusief recht, maar geen 
verplichting, om Uw naam te gebruiken in verband met Onze licentie voor het Werk op grond van deze Voorwaarden, welke licentie valt 
onder de definitie van “Licentierechten”.     
  

d. Rechten van Corel om Uw Werk in sublicentie te geven aan Geautoriseerde derde partijen. De maker stemt tevens nadrukkelijk in met en 
verleent Corel een wereldwijd, niet-exclusief, onherroepelijk, overdraagbaar, volledig voldaan, royaltyvrij recht om enige licentierechten 
op Uw Werk in sublicentie te geven aan onze Partners en gebruikers (gezamenlijk, “Geautoriseerde derde partijen”) om Uw werk te 
gebruiken in verband met de ontwikkelings-, promotie-, marketing-, verkoop-, reclame- en andere verwante zakelijke activiteiten van 
Corel of de producten of services van genoemde Geautoriseerde derde partijen.   
 

e. Uw morele rechten. U doet hierbij afstand van Uw morele rechten op Uw Werk, voor zover afstand kan worden gedaan van morele 
rechten in het betreffende rechtsgebied. Met betrekking tot uw rechten als maker op grond van de auteursrechtwetten van de Europese 
Unie of haar lidstaten, is alleen paragraaf 4(f) hieronder van toepassing op uw morele rechten. In alle overige rechtsgebieden, en voor 
zover het afstand doen van morele rechten niet van toepassing is of indien het afstand doen hiervan wettelijk niet wordt toegestaan 
door de wetgeving van het betreffende rechtsgebied, stemt U ermee in dat Corel en zijn Geautoriseerde derde partijen het recht hebben 
om, naar het redelijke oordeel van elke partij, te bepalen of Uw Werk anoniem zal worden gebruikt of met aanduiding van Uw naam of 
pseudoniem. Voor zover het afstand doen van morele rechten niet van toepassing is of indien het afstand doen hiervan wettelijk niet 
wordt toegestaan door de wetgeving van het betreffende rechtsgebied, gaat u er hierbij mee akkoord dat U het gebruik van Uw Werk 
door Corel of zijn Geautoriseerde derde partijen, of het verzuim om het te gebruiken, niet zult beschouwen als schadelijk voor Uw 
reputatie of dat u eventuele wijzigingen die in Uw Werk kunnen worden aangebracht niet zult beschouwen als een schadelijke 
vervorming van het Werk, wanneer dergelijk gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van deze Voorwaarden en Uw 
legitieme belangen niet schenden. Als u van mening bent dat Uw Werk is misbruikt, stemt U ermee in om Ons op de hoogte te stellen en 
zult u geen actie ondernemen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Metagegevens die zijn gekoppeld aan het werk 
kunnen, ten slotte, worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld zonder enige aansprakelijkheid voor Ons of de Geautoriseerde derde 
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partijen. 
 

f. Uw morele rechten als auteur met een gebruikelijke verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte. Als U deze Voorwaarden 
accepteert als consument met Uw gebruikelijke verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte, blijft u, binnen het gebied van de 
Europese Economische Ruimte, de enige eigenaar van alle morele rechten op het Werk, waaronder Uw recht om het tijdstip van initiële 
publicatie van het Werk te bepalen, om te worden genoemd als de auteur van het Werk en uw recht om ernstige gevallen van 
vervorming of verkeerde voorstelling van het Werk te voorkomen. U gaat er echter mee akkoord dat Corel, naar het eigen redelijke 
oordeel, mag bepalen of Uw Werk anoniem wordt gebruikt of onder vermelding van Uw naam of pseudoniem en gaat ermee akkoord 
dat U het gebruik van Uw Werk door Corel of zijn respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, waaronder het 
verzuim om het Werk te gebruiken, niet zult beschouwen als schadelijk voor Uw reputatie en dat U eventuele wijzigingen die in Uw werk 
worden aangebracht niet zult beschouwen als een schadelijke vervorming van het Werk, wanneer dergelijk gebruik plaatsvindt in 
overeenstemming met de vereisten van deze Voorwaarden en Uw legitieme belangen niet schenden. Metagegevens die zijn gekoppeld 
aan het werk kunnen, ten slotte, worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld zonder enige aansprakelijkheid voor Ons of de 
Geautoriseerde derde partijen. Niets in deze Sectie of de contractuele autorisaties die u Corel verleent op grond van deze Voorwaarden 
zal echter een definitieve afstand vormen van Uw morele rechten als de Auteur van het werk. 
 

g. Eigendom van uw werk. Behalve de licenties die U Corel verleent op grond van deze Voorwaarden, behoudt U alle rechten, eigendom en 
belangen, waaronder de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op Uw Werk.   
 

h. Het recht om Uw rechten te handhaven. Behoudens beperkingen op grond van het toepasselijke recht, verleent U ons het recht om Uw 
intellectuele eigendomsrechten af te dwingen tegen inbreukmakers, maar wij zijn niet verplicht dit te doen.       

 
5. Uw plicht tot schadeloosstelling. In het geval u zich schuldig maakt aan een schending van deze Voorwaarden, stelt U Corel en zijn 

Geautoriseerde derde partijen, geheel voor Uw kosten, schadeloos tegen elke claim, eis, verliezen of schadevergoeding (waaronder 
redelijke advocatenkosten) die voorvloeien uit of verband houden met uw Werk en/of de schending van deze Voorwaarden. Wij 
behouden het recht voor om passende maatregelen te nemen om ons tegen dergelijke claims te verweren en de leiding te nemen over 
het verweer tegen claims, vorderingen of kwesties die U schadeloos moet stellen, waarbij een door Ons gekozen advocaat voor Ons 
optreedt. U bent bereid ons Uw volledige medewerking te verlenen bij het verweer tegen dergelijke claims, vorderingen of kwesties en 
stemt ermee in vooraf met Corel de maatregelen af te stemmen die door U worden genomen tegen derde partijen in verband met 
dergelijke claims. Genoemde schadeloosstelling heeft geen betrekking op claims die het gevolg zijn van een wijziging door Ons of Onze 
Geautoriseerde derde partijen van het Werk, voor zover een dergelijke claim niet zou zijn ingediend als betreffende wijzigingen niet 
zouden zijn aangebracht, of het gebruik van het Werk op andere wijze dan op grond van deze Voorwaarden is toegestaan. 

  
6. Vrijwaring van Corel. Corel belooft of garandeert niet dat enig Werk dat bij Ons wordt ingediend door Corel of een van zijn 

Geautoriseerde derde partijen zal worden gebruikt. Er worden geen exemplaren van het ingediende Werk naar U teruggezonden.  Wij 
zijn niet aansprakelijk voor enig vermeend misbruik van Uw Werk door Corel of enige Geautoriseerde derde partijen.  

 
7. Aansprakelijkheid van Corel. COREL IS ALLEEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL VAN OPZET OF 

GROVE NALATIGHEID. BOVENDIEN IS COREL TEVENS AANSPRAKELIJK IN GEVALLEN VAN GEWONE NALATIGHEID VOOR SCHADE DIE HET 
GEVOLG IS VAN DE SCHENDING VAN EEN WEZENLIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTING, DAT WIL ZEGGEN EEN VERPLICHTING WAARVAN 
DE VERVULLING VAN WEZENLIJK BELANG IS VOOR HET OP JUISTE WIJZE UITVOEREN VAN HET CONTRACT EN WAARVAN U 
REDELIJKERWIJZE MAG VERWACHTEN DAT DEZE ZAL WORDEN VERVULD (EEN ZOGENAAMDE KARDINALE PLICHT). MET UITZONDERING 
VAN OPZETTELIJKE VERZAKING VAN PLICHTEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID ECHTER BEPERKT TOT DE VOORZIENBARE, NORMAAL 
OPTREDENDE SCHADE. DIT IS VAN TOEPASSING ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN LEVEN, 
LICHAAM EN GEZONDHEID. 
 

8. Uw privacy. Het verwerken van persoonsgegevens die U aan Corel levert tijdens het indienen van Uw Werk wordt beperkt tot de 
doeleinden van de overeenkomst op grond van deze Voorwaarden. Informatie over de privacypraktijken bij Corel en Uw wettelijke 
rechten als betrokkene op grond van toepasselijke gegevensbeschermingswetten kunt U vinden op https://www.corel.com/.  
 

9. Berichten. U stemt ermee in en geeft Uw uitdrukkelijke toestemming dat Corel via e-mail of op andere wijze contact met U mag 
opnemen om met U te communiceren over Uw Werk. 

 
10. Periodieke updates van deze Voorwaarden. Corel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar 

eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden aangeduid met de vermelding 'Laatst bijgewerkt' onder aan 
deze Voorwaarden. We raden u aan om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.  
 

11. Toepasselijk recht.   
 
a. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk wordt uiteengezet in de volgende paragraaf 11(b), is op deze Voorwaarden en de relatie 
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tussen U en Corel het recht van de Provincie van Ontario van toepassing, met uitzondering van de bepalingen over wetsconflicten. U 
en Corel komen onherroepelijk overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechten van de 
Provincie Ontario ter beslechting van enig geschil of enige claim die voorkomt uit deze Voorwaarden. Indien U een consument bent 
met Uw gebruikelijke verblijfplaats in een van de landen die in de onderstaande paragraaf worden aangeduid, stemt U er hierbij 
mee in dat op enig geschil of enige claim die voortkomt uit deze Voorwaarden het hieronder genoemde recht van toepassing is, 
ongeacht bepalingen omtrent wetsconflicten, en onderwerpt U zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van het 
gerecht van de staat, provincie of het land dat hieronder wordt genoemd en waarvan het recht van toepassing is. Als enige bepaling 
in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt in enig rechtsgebied, wordt (i) genoemde bepaling beschouwd als 
niet van toepassing zijnde in het betreffende rechtsgebied, (ii) worden deze Voorwaarden beschouwd als de ruimst mogelijke 
verlening van rechten zonder het recht van het rechtsgebied te overtreden en (iii) is genoemde bepaling toepasselijk in alle andere 
relevante rechtsgebieden. 

  
b. Indien u een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke 

recht en forum het recht en de gerechten in uw Gebruikelijke verblijfplaats.   
 

 
Gepubliceerd: juni 2020. 


