
Gebruiksovereenkomst Erfgoedbank Brussel 
De Erfgoedbank Brussel is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Erfgoedcel Brussel), in 
samenwerking met de partners van het lokaal cultuurbeleid.

(opgemaakt in twee exemplaren)

Ondergetekende,
De heer / mevrouw:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Hierna ‘de eigenaar’ genoemd1,

En                                                                                                                      , lokale partner van de Erfgoedbank Brussel

Hier vertegenwoordigd door:
De heer / mevrouw: 
Adres: 
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Komen het volgende overeen:

De eigenaar stelt de volgende materialen ter beschikking van de Erfgoedbank Brussel:
(na # komt het aantal – voor meer details, zie p.2 van deze overeenkomst)

Foto # ………………… Bidprentje # …………………

Dia # ………………… Filmpje # …………………

Filmnegatief # ………………… Klankopname # …………………

Affiche # ………………… Andere: …………………………………… # …………………

Ansichtkaart # ………………… Andere: …………………………………… # …………………

De eigenaar bevestigt
1) dat het materiaal gedigitaliseerd en beschreven mag worden om in de databank en op de website van 

de Erfgoedbank Brussel te plaatsen;
2) dat het materiaal en de metadata gebruikt mogen worden voor

- niet-commercieel gebruik (wetenschappelijke, educatieve of sociaal-culturele doeleinden)
- promotionele doeleinden in het kader van de erfgoedbank;
- duurzame opslag in het digitaal archief van meemoo (www.meemoo.be) 

3) dat er voor commercieel gebruik wel / niet opnieuw toestemming moet worden gevraagd (duid aan)
4) dat het materiaal en de metadata gebruikt mogen worden voor bovenstaande doeleinden, zonder dat 

daarvoor een vergoeding moet betaald worden;
5) dat de vrijgave van dit materiaal en de metadata geen inbreuk pleegt op auteursrechten die 

toebehoren aan derden.

De vertegenwoordiger bevestigt 
1) dat er zorgvuldig zal worden omgesprongen met het materiaal;
2) dat er op elk moment kan worden ingegaan op de vraag tot verwijdering van het materiaal.

Handtekening eigenaar Handtekening vertegenwoordiger

1

http://www.meemoo.be/


Optioneel in te vullen wanneer het materiaal tijdelijk wordt uitgeleend:

Ik, de eigenaar, bevestig dat ik dit materiaal uitleen aan de vertegenwoordiger van de Erfgoedbank Brussel tot 
………………………………………………… (datum).

Handtekening eigenaar                                       Handtekening vertegenwoordiger

Ik, de eigenaar, bevestig dat ik mijn uitgeleende materiaal in identieke staat heb teruggekregen op 
………………………………………………… (datum).

Handtekening eigenaar                                      Handtekening vertegenwoordiger

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende objecten:

Identificatienummer Eventuele omschrijving

1De bescherming van uw persoonsgegevens vinden we heel belangrijk. De persoonsgegevens die u ons bezorgt worden 
vertrouwelijk behandeld. We gebruiken ze alleen om u te contacteren i.v.m. de Erfgoedbank Brussel. Als collectie-eigenaar 
verschijnen uw voornaam en achternaam op de website van Erfgoedbank Brussel, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit 
niet wenst.
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