
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE INTERNETSITE “4n4npressclub.com” 

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden 

Toegang tot de internetsite www.4n4npressclub.com (hierna “Tin4n press club”) is enkel mogelijk in 
geval van aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden”). Het staat de 
site www.4n4npressclub.com vrij om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De 
aanvaarding van onderhavige voorwaarden heeQ ook betrekking op het gebruikscharter voor 
aReeldingen en de procedure voor het gebruik van aReeldingen door de pers. Deze gedragsregels en 
-voorschriQen maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Wij raden u dus aan om regelma4g de 
laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen, die steeds beschikbaar is op het volgende adres:    
hVps://www.4n4npressclub.com/termsofuse 

Onderhavige voorwaarden weerspiegelen de gehele overeenkomst tussen uzelf en 
www.4n4npressclub.com voor toegang tot de website en het gebruik ervan. 

2. Beschrijving en gebruik van de dienst aangeboden door www.4n4npressclub.com  
  
Tin4n press club stelt u een instrument ter beschikking waarmee u via een user space persberichten, 
persdossiers, aReeldingen en foto’s kunt downloaden. 
  

Deze dienst is voorbehouden voor professionele journalisten. Door u in te schrijven, beves4gt u dat u 
het statuut van beroepsjournalist hebt. 
Het gebruik van de aangeboden inhoud dient de huiss4jl hVps://www.4n4npressclub.com/guidelines 
te respecteren en is beperkt tot informa4e- en/of actualiteitsdoeleinden. 
Elk zuiver commercieel gebruik is uitgesloten. 

Voor de gebruikshandelingen is enkel de gebruiker verantwoordelijk.  
 
3. Toegangsvoorwaarden, vertrouwelijkheid 

Enkel de gebruikers van Tin4npress club.com kunnen toegang krijgen tot de dienst en deze gebruiken. 
Door de site www.4n4npressclub.com te bezoeken, verbindt u zich ertoe nauwkeurige, actuele en 
volledige informa4e te verschaffen en deze regelma4g bij te werken. Anders heeQ de site  
www.4n4npressclub.com het recht om uw account op te schorten of stop te zeVen en u de toegang 
tot de website gedeeltelijk of volledig te weigeren. Om toegang te krijgen tot onze diensten, ontvangt 
u een login en een wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van het 
vertrouwelijke karakter van uw login en wachtwoord en voor iedere mogelijke handeling via uw 
account met uw login en/of wachtwoord. 
U verbindt zich er uitdrukkelijk toe om (1) www.4n4npressclub.com onmiddellijk op de hoogte te 
stellen van elk onrechtma4g gebruik van uw account en/of van uw wachtwoord en/of van iedere 
veiligheidsinbreuk, en om (2) ervoor te zorgen dat u zich op het einde van iedere sessie wel degelijk 
afmeldt van de website. 
www.4n4npressclub.com kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade 
indien de verplich4ngen van deze paragraaf niet nageleefd worden. 

De informa4e die de gebruiker verstrekt, is noodzakelijk voor inschrijving op de site 
www.4n4npressclub.com. 
De gebruiker verbindt zich ertoe om zich niet voor te doen als een andere persoon en om geen valse 
naam te gebruiken. De gegevens worden bewaard in het persoonlijke account van de gebruiker. 
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De persoonsgegevens van de gebruiker worden behandeld overeenkoms4g de wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens, ter uitvoering van de Europese Verordening VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Tin4n press club verbindt zich ertoe om informa4e over de gebruiker, van welke aard dan ook, niet te 
gebruiken, delen, verspreiden of verhandelen ten aanzien van derden. 

Elke gebruiker heeQ het recht om zijn gegevens op de Site te raadplegen, te wijzigen, recht te zeVen 
of te laten schrappen door een mail te sturen naar info@4n4n.be of door zich uit te schrijven. De 
Gegevens zullen twee jaar lang bewaard worden, te beginnen vanaf de datum van inschrijving op de 
site. 
 
Voor meer informa4e over privacy kan de Gebruiker ons privacybeleid raadplegen op de site 
www.4n4n.com/en/legals/privacy 
De Gebruiker aanvaardt cookies die ervoor zorgen dat hij bij zijn volgende bezoek en aanmelding op 
de Site eenvoudiger herkend en geïden4ficeerd kan worden, dat zijn sessies administra4ef verwerkt 
kunnen worden, enz. Indien bepaalde cookies door de Gebruiker uitgeschakeld worden, dan is Tin4n 
press club niet aansprakelijk voor de ongemakken, fouten en storingen die daaruit voortvloeien. 
 
4. Gebruiksvoorwaarden van de site www.4n4npressclub.com 

De site www.4n4npressclub.com kan algemene regels en beperkingen opleggen betreffende het 
gebruik van de dienst. Het staat de site www.4n4npressclub.com vrij om eender welk account te 
verwijderen dat gedurende een jaar inac4ef blijQ. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe en stemt ermee in om met name: 

• De netwerken verbonden met de site of servers van derden niet te verstoren of te 
onderbreken, 

• Zich te houden aan elk(e) reglement en gedragscode, en aan de internetprocedures, 
• Niet te proberen toegang te krijgen tot andere computersystemen, 
• Het gebruik en de werking van de Site of van iedere soortgelijke dienst niet te verhinderen, 
• Geen enkel onderdeel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegangsrecht tot de Dienst te 

reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins te exploiteren voor 
commerciële doeleinden. 

 
5. Opschor4ng en onderbreking van de toegang tot de site 

De site www.4n4npressclub.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment en om welke 
reden dan ook de toegang tot de volledige website of een deel daarvan 4jdelijk of permanent te 
wijzigen of te onderbreken, zonder u hier vooraf van op de hoogte te moeten brengen. 
www.4n4npressclub.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor iedere directe of indirecte 
schade die verband houdt met een wijziging, opschor4ng of onderbreking van de website. 
U erkent dat www.4n4npressclub.com het recht heeQ om het toegangsrecht dat hoort bij uw account 
en uw wachtwoord geheel of gedeeltelijk stop te zeVen, of om uw account en wachtwoord te 
verwijderen, en dit om eender welke reden en zonder voorafgaande verwikging, met name wanneer 
de site www.4n4npressclub.com gegronde redenen heeQ om te denken dat u onderhavige algemene 
voorwaarden en/of geldende rechtsvoorschriQen geschonden heeQ of in strijd hiermee gehandeld 
heeQ.  
www.4n4npressclub.com kan niet aansprakelijk gehouden worden voor iedere directe of indirecte 
schade die voortvloeit uit de beëindiging van uw toegang tot de website, om welke reden dan ook. 
www.4n4npressclub.com kan niet garanderen dat (i) de Site beantwoordt aan de specifieke 
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verwach4ngen of eisen van de Gebruiker, en dat (ii) de Site ononderbroken en foutloos beschikbaar 
zal zijn. 
 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Gebruiker www.4n4npressclub.com van elke 
resultaatsverbintenis betreffende de presta4es en de werking van de Site. 
 
6. Intellectuele rechten 

De informa4e, aReeldingen, foto’s, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, enz. die u op de 
site www.4n4npressclub.com aangeboden worden, zijn beschermd door het intellectuele 
eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, etc.). 
Dit geldt evenzeer voor de elementen waaruit de site www.4n4npressclub.com is opgebouwd.  
Zonder uitdrukkelijke schriQelijke en voorafgaande toestemming van Tintinimaginatio NV is het de 
gebruiker niet toegestaan om afgeleide werken, geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de elementen 
aanwezig op de site, te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, verdelen of creëren. 
Het is de gebruiker niet toegestaan en hij kan ook een derde niet toestaan om een afgeleid werk te 
kopiëren, te wijzigen, of te creëren, om het ontwerp of de opbouw om te keren of om op iedere 
andere manier de broncode te proberen vinden, of om eender welk recht dat verband houdt met de 
dienst te verkopen, toe te kennen, sublicen4es ervoor te verstrekken, of over te dragen. 
U verbindt zich ertoe om op geen enkele manier de site te wijzigen en om geen gewijzigde versies van 
de website te gebruiken, met name (maar niet alleen) om ongeoorloofd toegang tot de site te krijgen. 
Het is verboden om de site op eender welke andere manier te bezoeken dan via de interface die u 
aangeboden wordt door www.4n4npressclub.com. 

7. Communica4e 
  
Eventuele communica4e wordt via e-mail verstuurd naar de gebruiker op het adres aangegeven in 
het inschrijvingsformulier. 

8. Nie4gheid van een bepaling 
 
Indien een van de bepalingen uit onderhavige voorwaarden nie4g of niet-toepasselijk verklaard 
wordt, dan blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht. 
 
9. Afstand 
 
Elke par4j wordt verondersteld geen afstand gedaan te hebben van een van onderhavige 
voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk schriQelijk gebeurd is (elektronisch of niet-elektronisch). 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil 
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). 

------------------------------------------------------- 
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AANVRAAG TOT GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN DOOR DE PERS – PROCEDURE VOOR JOURNALISTEN 

1° AANVRAAG MEY BETREKKING TOT NIEUWS OVER HET OEUVRE VAN HERGE: 
 
AReeldingen die vrij zijn van rechten zijn beschikbaar op onze internetsite www.4n4npressclub.com, 
waar een wachtwoord toegang toe geeQ. AReeldingen asoms4g van Tin4n Press Club dienen 
gebruikt te worden in het specifieke kader van één enkel ar4kel en kunnen nadien niet meer opnieuw 
gebruikt worden. De aReelding moet verschijnen aan de binnenkant van uw 4jdschriQ, krant, enz. 
Het gebruik van de aReelding(en) is onderworpen aan de goedkeuring van uw lay-out. 

Indien u een aReelding asoms4g van Tin4n Press Club wenst te gebruiken op een voorpagina, dan is 
het gebruik onderworpen aan de betaling van reproduc4erechten en de goedkeuring van uw lay-out. 
Indien het model niet wordt voorgelegd of er geen bewijsstukken worden verstuurd, behouden wij 
ons het recht voor om de toegang tot de site stop te zeVen. 

Indien u andere aReeldingen wil gebruiken dan die aanwezig op Tin4n Press Club, dan moet u ons de 
exacte referen4es doorgeven: 4tel van het album, paginanummer en nummer van het plaatje (m.a.w. 
de leVer van de strook en het nummer van het plaatje) Voorbeeld  
: “De krab met de gulden scharen”, p. 19, A1. 

Vervolgens zal u een prijsofferte voor de reproduc4erechten ontvangen. 
 
Het bedrag van de reproduc4erechten hangt af van de volgende factoren: 

• De oplage van de krant/het 4jdschriQ, 
• De posi4e en het formaat van het plaatje: het tarief kan variëren volgens de 

zichtbaarheid van het plaatje (cover, binnenkant, achterkant, website, enz.) en het 
formaat (plaatje, strook, enz.), 

• Indien het plaatje niet in onze digitale aReeldingendatabank zit, dan komen er extra 
kosten bij, auankelijk van de 4jd die nodig is om de aReelding voor te bereiden (€95/
uur). 

Ons tarief inzake de gebruiksrechten voor elementen asoms4g uit het oeuvre van Hergé is gebaseerd 
op het SOFAM-tarief van 2013, dat nog steeds van kracht is. 

2° AANVRAAG MET BETREKKING TOT EEN ARTIKEL DAT LOS STAAT VAN NIEUWS OVER HET OEUVRE 
VAN HERGE: 

Zoals hierboven uitgelegd, zult u moeten specifiëren welke aReeldingen u wenst. 
Reproduc4erechten zullen aangerekend worden volgens de aanwezigheid van de plaatjes in onze 
digitale aReeldingendatabank en volgens de oplage van uw krant/4jdschriQ. 

3° CHARTER VOOR HET GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN 

Het gebruik van aReeldingen asoms4g van de site www.4n4npressclub.com of van onze 
aReeldingendatabank is onderworpen aan een gebruikscharter dat u hieronder vindt en waaraan u 
zich dient te houden. 
 
4° NIET-NALEVING VAN DE PROCEDURE 

In het geval van niet-naleving van het charter of gebruik van één of meer aReelding(en) zonder 
toestemming (dit geldt ook voor het hergebruik van een toegekende aReelding, aangezien de 
toestemming slechts voor eenmalig gebruik geldt), kan er het volgende van u geëist worden: 
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• Publica4e van een inzet in uw krant die uw lezers ervan informeert dat het gebruik van 
deze aReelding gebeurde zonder recht of 4tel, 

• Betaling van reproduc4erechten die voor iedere gebruikte aReelding berekend worden 
volgens de oplage en de posi4e van de aReelding (er kunnen specifieke boetes bijkomen 
in geval van gebruik van een aReelding op de voorpagina). 

Deze procedure is van toepassing voor zowel de geschreven pers als de internet- of televisiepers. 
 
CONTACT: 
Via e-mail: visuel@moulinsart.be 

Gebruikscharter voor de visuals uit het œuvre van Hergé 

Om de integriteit van het œuvre van Hergé te beschermen, zowel voor wat de teksten, de 
lijnvoering als de kleuren betreft, verbiedt de NV Tintinimaginatio formeel en op volstrekte 
wijze elke wijziging, bijwerking, adaptatie, artistieke interpretatie, collage of andere niet 
toegelaten reproductie, in welke vorm (digitalisering, fotokopie, enz.) of op welke drager dan 
ook, van of met de namen, personages, objecten en andere symbolen uit dit œuvre.  

In het algemeen is de reproductie van de visuals uit het œuvre van Hergé  onderworpen aan de 
voorafgaande en schriftelijke toestemming vanTintinimaginatio, behoudens wettelijke 
voorziene uitzonderingen: 

• Volgend copyright moet duidelijk in de nabijheid van alle afgebeelde visuals van het œuvre 
van Hergé vermeld worden: 
© Hergé/Tintinimaginatio - het lopende jaar 

• Het is strikt verboden: 
- visuals uit het œuvre van Hergé te reproduceren om thema's te illustreren die de eer van de 

auteur aantasten, met name geld, politiek, seks, wapens, alcohol, drugs, tabak enz.; 
- beelden uit het œuvre van Hergé te reproduceren op de cover van een magazine 

(behoudens uitzonderingen); 
- beelden uit het œuvre van Hergé te reproduceren op de cover van een boek, geheel of 

gedeeltelijk gewijd aan Hergé en diens œuvre; 
- een element van de covers van de albums van het oeuvre van Hergé afzonderlijk te 

reproduceren;de portrettengalerij die voorkomt op de tweede of derde bladzijde van de 
cover geheel of gedeeltelijk te reproduceren; 

- de originele tekst binnen de tekstballonnen, op de covers enz. te wijzigen of wat voor tekst 
dan ook aan een gekozen visual toe te voegen;het lettertype (de typografie) van Hergé te 
gebruiken buiten de reproductie van de visuals waarop dit gebruikt wordt; 

- de kleuren, de lijnvoering of de oriëntatie van het beeld te wijzigen (b.v.: als Kuifje naar 
links kijkt, 

       mag de tekening niet omgedraaid worden om hem naar rechts te laten kijken); 
- collages of superposities te maken (de visuals mogen geen andere afbeelding of tekst 

bedekken of hierdoor bedekt worden); 
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- visuals uit het œuvre van Hergé te associëren met visuals uit het œuvre van een andere 
auteur en dit voor promotionele of commerciële doeleinden;een strip met verschillende 
vakjes te maken die niet in het originele œuvre voorkomt - het is niet toegelaten de 
volgorde van de vakjes te wijzigen of een strip te maken met vakjes die de 
oorspronkelijke volgorde van het originele oeuvre niet respecteren; 

- de visuals te hertekenen, ook niet om ze op te nemen in een ander werk (model, schilderij, 
beeldhouwwerk enz.) 

 


