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FAQ’s/ 
Veel gestelde vragen over Metalphoto e-Zine 

 
Foto’s van onze  band staan op Metalphoto.org zonder dat ons om toestemming is 
gevraagd.  
Kan dat zo maar? 
 
Metalphoto maakt persfoto’s van publieke optredens en publiceert deze in een journalistieke 
context. Hiervoor is geen toestemming van de geportretteerden nodig. 
 
Ik wil niet dat (bepaalde) foto’s van mij / mijn band op internet blijven staan. Kan ik 
daar iets tegen doen? 
 
Volgens de auteurswet is het zo dat “openbaarmaking daarvan door dengene, wien het 
auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd is, voor zover een redelijk belang van den 
geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de 
openbaarmaking verzet.” 
Als iemand van mening is dat diens belang door onze publicatie geschaad is, kan die ons 
verzoeken de publicatie in te trekken, hetgeen wij honoreren als de argumenten redelijk zijn. 
Soms komt dat inderdaad voor. In de meeste gevallen profiteren de bands echter graag van 
de gratis publiciteit, die niet onaanzienlijk is: het e-zine Metalphoto.org heeft een grote 
verspreiding, wereldwijd, onder de doelgroep van jouw band. 
 
Waarom kan ik jullie foto’s niet downloaden? 
 
Onze internet bestanden zijn, ter bescherming van zowel ons auteursrecht als het portretrecht 
van de afgebeelde personen, beveiligd tegen kopiëren en ongeoorloofd gebruik. 
We hebben erg slechte ervaringen met mensen die onze eerdere, onbeveiligde, foto’s hebben 
gestolen en hergebruikt zonder naamsvermelding of die ze hebben gepubliceerd onder hun 
eigen naam; iets dat bij internationale wetgeving verboden is. 
 
Verdienen jullie aan de foto’s van onze band? 
 
De missie van Metalphoto e-Zine is het promoten van Metal muziek en concert fotografie, door 
dit onder de aandacht te brengen van het publiek. 
Hoewel Metalphoto een commercieel bedrijf is worden de internet foto’s van ons e-Zine niet 
commercieel door ons geëxploiteerd. 
 
Kan ik de foto’s kopen die Metalphoto van onze band heeft gemaakt? 
 
Ja, dat kan altijd. Als je hoog resolutie foto’s wilt aanschaffen (dat zijn foto’s die gebruikt 
kunnen worden om af te drukken) bijv. voor CD boekjes, flyers of posters of voor commerciële 
doeleinden op internet, etc. maken wij graag een offerte voor je. 
De prijs is afhankelijk van het gebruiksdoel. Mail ons daarom altijd: gebruiksdoel – aantal 
foto’s – beoogde oplage - beoogde afmeting van de afdrukken – voor internetgebruik: 
gewenste licentie duur. 
 
Ik ben een metalfan en zou graag een grote afdruk hebben van één van jullie foto’s. 
Kan ik een foto kopen? 
 
Helaas kun je niet zomaar bandfoto’s kopen, omdat daarvoor de toestemming van de 
afgebeelde personen nodig is en die hebben we niet voor al onze honderdduizenden foto’s 
aangevraagd. Je kunt wel onze fotoboeken kopen (zie onze webwinkel). Daarin staan selecties 
van onze  mooiste foto’s. 
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Kan ik de foto’s die Metalphoto van onze band heeft gemaakt gratis krijgen? 
 
Het is níet onze missie om individuele bands te voorzien van gratis promotiemateriaal. Een 
geportretteerde kan, juridisch gezien, ook geen aanspraak maken op (gratis of betaalde) 
exemplaren van de betreffende foto’s. 
Toch willen we de bands die onze steun vragen graag helpen, voor zover redelijk en mogelijk. 
Bij uitzondering worden de (laag-resolutie) internetbestanden op verzoek geleverd aan de 
geportretteerden zelf, die deze dan onder bepaalde voorwaarden van naamsvermelding en 
bronvermelding (conform de Auteurswet) voor niet-commercieel gebruik mogen reproduceren.  
We behouden ons het recht voor om leveringen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De 
meest voorkomende reden is dat we er geen tijd voor hebben om aan je verzoek te voldoen. 
 
Omdat de capaciteit en workflow van ons e-Zine niet zijn ingericht op de afhandeling van 
verzoeken om toezending van door ons gepubliceerd materiaal, kosten deze onze redactie 
behoorlijk wat tijd en moeite (een half uur tot een uur per verzoek), welke op geen enkele 
andere wijze wordt vergoed of gecompenseerd.  
(Zelfs een bedankje van de bands blijkt er in de praktijk vaak niet eens af te kunnen). 
 
Vanwege de groeiende vraag om gratis bestanden hebben we ons genoodzaakt gezien om, 
m.i.v. 2012, een geringe bijdrage in de administratieve kosten vragen, in de vorm van een 
donatie naar eigen inzicht (bedragen vanaf €7,50 per serie van max. 10 beelden). Deze 
bijdrage staat in geen verhouding tot de werkelijke kosten, die gemaakt worden voor het tot 
stand komen van een foto reportage (zie: fotoreportages). 
N.B. In voorkomende gevallen kan de bijdrage in de administratiekosten, desgewenst, worden 
ingevuld door nader af te stemmen relevante dienstverlening door de betreffende band of 
musicus aan Metalphoto (je kunt dan denken aan verkoop en promotie van onze artikelen of 
het boeken van een betaalde foto shoot, e.d.) waarmee we elkaars werk ondersteunen. 
Neem gerust contact met ons op en verras ons met een origineel voorstel voor samenwerking! 
 
Zijn jullie te boeken voor fotoreportages? 
 
Ja. Metalphoto is gespecialiseerd in portretfotografie van individuen en groepen zowel in de 
fotostudio als op locatie en in concert- en toneelfotografie.  
Ter indicatie: een fotoreportage op locatie kost vanaf € 250,-, afhankelijk van o.a. de 
benodigde tijd, te maken kosten en de gewenste toepassing van de foto’s. 
 
Mail ons voor een offerte: info@metalphoto.org  
 
Waar vind ik jullie Algemene Voorwaarden? 
 
De Algemene Voorwaarden van Metalphoto e-zine zijn te vinden op de site: 
http://www.metalphoto.org/mission.html 
onder Terms and Conditions. 
 
 
Hoe kunnen we Metalphoto steunen? 
 
Je kunt ons werk steunen door het doen van aankopen, boekingen of donaties via: 
 
PayPal aan info@metalphoto.org 
 
Of 
 
Bank rek. no 7739212 
t.n.v. Metalphoto 
Postbus 99 
6865 ZH Doorwerth 
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