
 

Algemene voorwaarden Stichting NVBS-Railverzamelingen 
4 april 2018 

 

 
 
1 Definities 
1.1 SNR: de Stichting NVBS-Railverzamelingen, opgericht op 17 maart 2003, in het Handelsregister geregistreerd 

onder nummer 27257865. 
1.2 NVBS: de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen, opgericht 28 februari 

1931, in het Handelsregister geregistreerd onder nummer 40407748. 
1.3 Website: de website van de NVBS (www.nvbs.com). 
1.4 Beeldmateriaal: statisch beeldmateriaal van alle vormen en soorten (waaronder maar niet uitsluitend: foto’s, 

tekeningen en vervoerbewijzen) aanwezig in collectie van de SNR dan wel door bemiddeling van de SNR leverbaar 
uit de eigen collectie van NVBS-leden. 

1.5 Scan: een reproductie in digitale vorm, al dan niet voorzien van een watermerk, van beeldmateriaal, hetzij op 
bestelling geleverd, hetzij in downloadbare vorm beschikbaar op de website. 

1.6 Afdruk: een reproductie op fotopapier van beeldmateriaal uit de collectie van de SNR, op bestelling geleverd. 
1.7 Fotokopie: een reproductie op papier, gemaakt met een kopieermachine, van materiaal uit de collectie van de 

SNR. 
1.8 Fotobureau: Het NVBS-Fotobureau waarvan u de gegevens en de IBAN aantreft op de website. 
 
2 Algemene bepalingen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing: 

• voor ieder bezoek aan en iedere raadpleging van materiaal uit de archiefruimte van de SNR; 
• voor iedere scan of afdruk van beeldmateriaal uit de collectie van de SNR. 
Door het doen van een bestelling/aanvraag, cq het downloaden van een scan van de website, cq het bezoeken 
van de archiefruimte gaat u expliciet akkoord met deze voorwaarden. 

2.2 Op leveringen van ander materiaal uit de collectie van de SNR (zoals films), en dienstverlening anders dan 
beperkte ondersteuning bij bezoek aan het archief als bedoeld in artikel 3, kunnen andere leveringsvoorwaarden 
van toepassing zijn.  

2.3 Algemene voorwaarden die door u (dan wel uw organisatie) worden gehanteerd, worden door de SNR uitdrukke-
lijk van de hand gewezen. 

  
3 Huisregels voor bezoek aan het archief van de Stichting 
3.1 U heeft slechts toegang tot de archiefruimte na voorafgaande afspraak met de beheerder van de deelcollectie die 

u wilt raadplegen. 
3.2 U mag niet zelfstandig materiaal uit laden en kasten  halen of daarin terugzetten – dit geschiedt altijd door tussen-

komst van de beheerder van de deelcollectie. 
3.3 U houdt materiaal dat u mag raadplegen in goede staat en houdt zich daarbij aan de eventuele aanwijzingen van 

de beheerder.  
3.4 Het verlenen van toegang tot materiaal is geheel ter beoordeling de beheerder, afhankelijk van de staat waarin 

het materiaal zich bevindt, alsmede van de beschikbaarheid van de beheerder. 
3.5 Uitlenen van materiaal is slechts bij uitzondering mogelijk, zulks eveneens ter beoordeling van de beheerder en in 

dat geval na invullen van een leenformulier. 
3.6 U mag voor eigen gebruik (met de aanwezige apparatuur) fotokopieën en (met uw eigen camera) foto’s maken 

van materiaal en volgt daarbij de aanwijzingen van de beheerder. Voor het maken van fotokopieën kan een ver-
goeding worden gevraagd. 

3.7 U kunt via de beheerder scans en afdrukken, alsmede fotokopieën op groter formaat dan A3 aanschaffen. Hierbij 
gelden de bepalingen onder de punten 4 en 5 van deze algemene voorwaarden. Hierbij wordt door de SNR vooraf 
zo mogelijk een kostenopgave gedaan alvorens u definitief bestelt. 

3.8 U vermeldt bij eventuele publicaties voorvloeiend uit uw onderzoek dat u hiervoor (mede) gebruik heeft gemaakt 
van de collecties van de ‘Stichting NVBS-Railverzamelingen’. 

 
4 Aanschaf van scan’s en afdrukken en downloaden van scans voor thuisgebruik (uitsluitend particulieren) 
4.1 U gebruikt de scan of afdruk alleen voor uw persoonlijke collectie. Het is u niet toegestaan de scan of afdruk, al 

dan niet in gereproduceerde vorm, aan anderen te leveren. 
4.2 U heeft uitdrukkelijk niet het recht of de vrijheid om de scan of afdruk te publiceren (boek, tijdschrift, website, 

social media, etc) anders dan door vertoning tijdens een door uzelf gehouden voordracht. 

http://www.nvbs.com/
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4.3 Bij overtreding van de bepalingen ad 4.1 en 4.2 behoudt de SNR zich het recht voor verdere bestellingen te 
weigeren. 

 
5 Aanvraag van scans voor gebruik in publicaties en op websites 
5.1 U gebruikt de scan eenmalig voor het doel dat u aan de SNR bij uw aanvraag heeft bekend gemaakt. Onder 

‘eenmalig’ wordt verstaan: 
• de eenmalige oplage en uitgave als in uw aanvraag vermeld; 
• de website of het social media account als in uw aanvraag vermeld, voor de duur van vijf jaar. 

5.2 U draagt er zorg voor dat de naam van de fotograaf/maker, alsmede als bron ‘NVBS-Railverzamelingen’ duidelijk 
bij de scan wordt vermeld. 

5.3 U vrijwaart de SNR van iedere claim van eventuele auteursrechthebbenden, alsmede claims van geportretteer-
de(n), en/of andere rechthebbenden op de beeldinhoud van de scan. 

5.4 U zorgt bij openbaarmaking van hoge-resolutie-scans in digitale vorm (DVD’s, websites) voor een zodanige beveili-
ging dat onbedoelde verdere verspreiding zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

5.5 U draagt er zorg voor dat een bewijsexemplaar van de publicatie zonder kostenberekening aan de SNR1 wordt 
toegestuurd. Vindt openbaarmaking plaats via een website, dan informeert u de SNR over het tijdstip van open-
baarmaking.  

5.6 U vernietigt de scan na gebruik. U bent niet bevoegd de scan: 
• te herpubliceren, door te verkopen of over te dragen aan derden; 
• op te slaan in een databank of andere vorm van digitale opslag. 

5.7 Indien u als particulier scans aanschaft voor het doel van publicatie, dan bent u ervoor verantwoordelijk dat uw 
uitgever de hiervoor vermelde bepalingen naleeft. 

5.8 SNR behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van scans niet toe te staan op welke grond dan ook. 
 
6 Levering 
6.1 Levering van scans en afdrukken voor thuisgebruik geschiedt na overmaking van het verschuldigde bedrag volgens 

de op de website gepubliceerde tarieven, op de IBAN van het fotobureau. 
6.2 Levering van scans voor publicaties, social media en websites geschiedt na instemming van de SNR met het 

gebruiksdoel en overmaking van de overeengekomen vergoeding op de IBAN van het fotobureau.  
6.3 De SNR levert scans in de resolutie waarin deze aanwezig zijn in het digitaal depot, als regel: 

• 35mm: minimaal 3.600dpi 
• 60x60 mm: minimaal 1.650dpi 
• 60x90 mm: minimaal 1.100dpi  
• 65x110 mm: minimaal 1.200dpi  
• 100x150 mm: minimaal 600 dpi 
• groter: minimaal 300 dpi 
• digitale foto’s: afhankelijk van instelling camera fotograaf 

6.4 Levering is niet altijd mogelijk vanwege door de maker opgelegde beperkingen. Ook kan het voorkomen dat een 
foto niet meer leverbaar is. Mocht u al hebben betaald, dan wordt dat bedrag gerestitueerd. 

6.5 De SNR streeft naar levering binnen twee maanden na ontvangst van de betalingen als bedoeld in 5.1 en 5.2, doch 
kan deze termijn niet garanderen2. Indien binnen twee maanden na betaling geen levering heeft plaatsgevonden 
dan heeft u het recht uw aanschaf te annuleren, in welk geval de SNR het overgemaakte bedrag restitueert. 

 
7 Voorbehoud, aansprakelijkheid en geschillen 
7.1 De SNR kan u verdere toegang tot het archief, cq verdere beschikbaarstelling van materiaal weigeren indien u zich 

niet houdt aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
7.2 De SNR is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van geleverde diensten of producten, tenzij sprake is van 

grove schuld of opzet aan de zijde van de SNR. 
7.3 Op eventuele geschillen tussen u en de SNR is het Nederlands recht van toepassing. 
7.4 De bij uitsluiting bevoegde Rechtbank is die in Utrecht. 
 

                                                           
1  Per adres de secretaris van het bestuur van de SNR , op het adres als vermeld op de SNR-pagina’s van de website. 

2  De SNR is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en in voorkomende gevallen van de medewerking van NVBS-leden 
bij wie beeldmateriaal in eigen beheer is. 


