
Copyright verklaring  

 

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar 

gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten, pdf’s en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze rechten berusten bij KPS B.V., uitgever van Ziptone, dan wel haar licentiegevers 

of bij een aan haar gelieerde onderneming. 

 

Indien u auteursrechtelijk beschermd werk van KPS B.V. dan wel haar licentiegevers wilt overnemen 

en/of openbaar wilt maken, dient u vooraf (en per geval) schriftelijk toestemming te vragen door een e-

mail te sturen naar info@ziptone.nl.  

 

Het verlenen van toestemming wordt per aanvraag apart beoordeeld. Eerder verleende toestemming 

of toestemming die verleend is door anderen dan de hoofdredactie van KPS B.V. zijn geen vrijbrief 

voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk.  

 

Houdt er rekening mee dat als er toestemming wordt verleend, er een gebruikelijk vergoedingstarief 

voor hergebruik van teksten of pdf’s in rekening kan worden gebracht van € 0,50 per woord.  

Voor het overnemen of openbaar maken van beeldmateriaal (foto’s, grafieken, andere afbeeldingen) 

is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de aanvraag en het betreffende materiaal.  

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPS B.V. is het niet toegestaan om teksten, 

afbeeldingen, video’s, illustraties, infographics, pdf’s, beeldmerken, screenshots van (delen van) 

websites en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in titels of op 

websites van KPS B.V. te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken. Hierbij 

geldt het voorbehoud van auteursrechten ook voor media zoals bedoeld in artikel 15 van de 

Auteurswet.  

 

KPS B.V. gaat regelmatig actief na, waar mogelijke inbreuken op de auteursrechten en 

databankrechten aan de orde zijn. Wanneer inbreuk wordt aangetoond, dan worden door KPS B.V. 

gemaakte kosten (opsporing, juridische bijstand, vergoedingen) op u verhaald. KPS B.V. is onder 

meer aangesloten bij de NVJ.  

 

KPS B.V. doet zelf zijn uiterste best om de auteursrechten van makers te respecteren bij de productie 

en exploitatie van zijn uitgaven waaronder Ziptone. Denkt u auteursrechthebbende te zijn, dan kunt u 

dit inclusief specificatie melden bij info@ziptone.nl. 

 

Den Haag, 1-1-2023 

KPS B.V., KVK 81954085 
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