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Regeling van de publicatie en weergave van bedrijfslogo's, productfoto's en filmmateriaal voor de 
commerciële reclame en de website van uw bedrijf om de online verkoop te bevorderen   
  
  
Geachte dames en heren,  
  
bij deze willen wij u erop wijzen dat alle rechten op logo's, productfoto's en filmmateriaal van BURG-
WÄCHTER / BURG-GUARD bij BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD berusten, tenzij hieronder anders geregeld. 
Wij bevestigen dat wij over de toestemming beschikken van alle afgebeelde personen voor de door ons 
gebruikte productfoto's en filmmateriaal, in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming voor publicatie in reclamemedia (in het bijzonder drukwerk, catalogi en digitale 
media, in het bijzonder internet, apps en sociale media).  
 
Hierbij verlenen wij onze geautoriseerde dealers en adviseurs het recht om onze logo's, productfoto's en 
filmmateriaal te gebruiken voor gebruik op hun gedrukte producten en websites onder de hierna vermelde 
voorwaarden; een overdracht van dit gebruiksrecht aan derden vereist echter onze uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming. BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD logo's, productfoto's en 
filmmateriaal mogen op geen enkele manier worden bijgewerkt of gewijzigd en moeten exact worden 
weergegeven zoals ontworpen of gemaakt door BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD. Ze mogen niet worden 
gebruikt op producten of op een manier die BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD bedrieglijk, misleidend of 
onrechtmatig in diskrediet brengt. BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD kan de toestemming voor het gebruik 
van haar logo's, productfoto's en filmmateriaal te allen tijde intrekken. De toestemming geldt maximaal voor 
de duur van de actieve zakelijke relatie tussen BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD en de betreffende 
geautoriseerde dealer of adviseur. 
  
Verder willen we duidelijk maken dat BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD niet noodzakelijk akkoord gaat met 
de inhoud en informatie van externe websites die linken naar de BURG-WÄCHTER / BURG-GUARD-website 
en daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. De overdracht van gebruiksrechten, het gebruik 
van logo's, productfoto's en filmmateriaal, evenals eventuele links naar externe websites, blijven voor BURG-
WÄCHTER / BURG-GUARD kostenneutraal. Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op de niet-bindende 
adviesprijs in onze prijscatalogus.  
  
Wij wensen u veel succes bij het ontwerp en implementatie van uw website.  
  
Met vriendelijke groet,   
  
Met vriendelijke groet, BURG-WÄCHTER KG | BURG-GUARD GmbH  
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