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Wanneer U Uw Werk indient bij Corel, is het van groot belang dat U overweegt en controleert of 
Uw Werk mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van 
een andere persoon of onderneming. 

Als U Uw Werk heeft gemaakt op basis van inspiratie die U heeft opgedaan van afbeeldingen, 
merken, plaatsen, mensen of andere vergelijkbare zaken die U in de wereld heeft gezien, houd 
dan rekening met de volgende belangrijke factoren om te bepalen of U mogelijk inbreuk heeft 
gepleegd op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon. 

Veelvoorkomende voorbeelden 

Hieronder vindt U een lijst met de meestvoorkomende Beperkingen. We hebben Beperkingen 
gedefinieerd als bekende onderwerpen die, wanneer deze worden gebruikt zonder juiste 
schriftelijke toestemming of wanneer deze aan specifieke voorschriften onderworpen zijn, 
aanleiding kunnen geven tot een claim dat dit niet-toegestane gebruik inbreuk maakt op de 
intellectuele eigendoms- of privacyrechten van een andere derde partij. Houd er echter rekening 
mee dat er vele andere soorten intellectuele eigendomsrechten zijn en dat de onderstaande lijst 
geen uitputtende opsomming vormt van alle mogelijke rechten waarvan kan worden beweerd dat 
Uw Werk hierop inbreuk pleegt. 

 
 

1. Handelsmerken/merken: Als Uw Werk herkenbare handelsmerken of andere 
bedrijfsmerken bevat, moet U over uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar 
van het Merk/Handelsmerk beschikken om genoemde handelsmerken of merken in Uw Werk 
weer te geven. 

Voorbeelden: 

Disney – Alle figuren, logo's, producten en woordmerken van Disney worden via een 
handelsmerk beschermd en mogen niet worden gebruikt in enig Werk zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke toestemming van Disney te hebben verkregen. 

Chocoladekonijnen van Lindt – Op het ontwerp van het chocoladekonijn van Lindt rust 
het auteursrecht en het is daarom onaanvaardbaar om het voor commerciële of 
redactionele doeleinden te gebruiken. 

 
2. Kunst- en beeldhouwwerken: Als Uw Werk een beroemd kunstwerk of beeldhouwwerk 

afbeeldt, moet U controleren of U de vereiste toestemming voor het gebruik van het 
betreffende werk heeft verkregen. Omdat de auteursrechtbescherming is beperkt tot een 
bepaalde tijdsduur (in de meeste gevallen geldt de bescherming slechts voor de levensduur 
van de maker en vijfenzeventig (75) jaar na zijn of haar overlijden), is de auteursrechtelijke 
bescherming voor bepaalde kunst- of beeldhouwwerken verlopen. Wanneer de 
auteursrechtelijke bescherming is verlopen, worden de werken beschouwd als onderdeel van 
het Openbaar Domein en kunnen deze derhalve worden gebruikt zonder voorafgaande 
toestemming te hoeven verkrijgen. Houd er echter wel rekening mee dat, zelfs wanneer een 
kunstwerk of beeldhouwwerk zich in het Openbaar Domein bevindt, op een foto of een 
andere afbeelding die door een andere persoon van het betreffende kunst- of beeldhouwwerk 



is gemaakt, het auteursrecht kan rusten. 

Voorbeelden: 

Vrijheidsbeeld (Amerika) – Geen toestemming is vereist voor reproductie op voorwaarde dat 
Uw Werk het oorspronkelijke standbeeld bevat en geen replica. Houd er echter rekening mee 
dat wanneer Uw Werk een foto bevat die is gemaakt door een andere derde partij van het 
oorspronkelijke standbeeld, er op die foto auteursrechten kunnen rusten. 



Christus de Verlosser, Rio de Janeiro (Brazilië) – U mag alleen een afbeelding van dit 
Standbeeld gebruiken als onderdeel van een stadslandschap. Voor gebruik voor commerciële 
doeleinden is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. 

 
 

3. Evenementen: Als Uw Werk een specifiek evenement afbeeldt of vastlegt, moet U 
waarschijnlijk beschikken over uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator 
van het Evenement om het in Uw Werk te gebruiken. 

Voorbeelden: 

De Olympische Spelen – Alle spelen, logo's en medailles van de Olympische Spelen worden 
beschermd met een handelsmerk. Dit omvat alle voorafgaande en toekomstige Spelen. 

Professionele Sportevenementen – De meeste, zoniet alle, professionele sportwedstrijden 
worden beschermd met een handelsmerk en op al het gebruik van merkmateriaal dat verband 
houdt met competities wordt strikt toezicht gehouden. Er is een vrijwaring vereist van 
dergelijke professionele sportcompetities of een specifiek sportteam of een specifieke club. 

 
4. Monumenten of plaatsen: Als Uw Werk een specifieke plaats of een specifiek monument 

vastlegt, moet U controleren of voor de plaats of het monument geen specifieke beperking 
voor afbeeldingen geldt. Voor bepaalde gebouwen kunnen verschillende beperkingen gelden 
voor de binnenkant en de buitenkant van het gebouw of de locatie. 

Voorbeelden: 

CN Tower, Toronto (Canada) – De CN Tower mag in geen enkel Werk dat voor 
commerciële doeleinden wordt gebruikt, worden afgebeeld zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming. Stadslandschappen die de CN Tower bevatten zijn toegestaan, op voorwaarde 
dat de toren op de afbeelding niet het primaire aandachtspunt vormt. Vergelijkbare regels 
zijn, bijvoorbeeld, ook van toepassing op het Empire State Building (New York, VS), het 
Millennium Wheel ('London Eye', Londen, VK), het Sydney Opera House (Sydney, 
Australië) en veel andere vergelijkbare monumenten en herkenbare plaatsen. 

Koninklijke parken, Groot-Brittannië – U moet een speciale vergunning verkrijgen om een 
Koninklijk park fotografisch vast te kunnen leggen. Afbeeldingen mogen niet voor 
commerciële of redactionele doeleinden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming. 

 
Wanneer U een van de hierboven omschreven Beperkingen in Uw Werk gebruikt, bent U als 
enige verantwoordelijk voor het garanderen dat Uw gebruik van de Beperkingen geen 
inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde persoon of een derde 
bedrijf. 

We raden U sterk aan om om juridisch advies te vragen om te bepalen of enig Werk dat U 
maakt is gebaseerd op het via het auteursrecht of een handelsmerk beschermde werk van een 
ander. 


