
Disclaimer voor websites van onderneming by-ehb 

 

 

 

 

 
 Algemeen  

Deze disclaimer is van toepassing op de websites van de onderneming by-ehb  - verder genoemd by-ehb -

(gevestigd te Officierstraat 1-B, Bredevoort,  KvK 74835971, eigenaar Elbert Brethouwer), te weten de websites 

by-ehb.nl, en by-ehb.online inclusief alle subdomeinen. 

Door genoemde websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, 

verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 

algemene voorwaarden van by-ehb en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.  

De informatie op de genoemde websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten 

aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel by-ehb zorgvuldigheid in acht neemt bij het 

samenstellen en onderhouden van deze websites kan er niet ingestaan worden voor de juistheid, volledigheid en 

actualiteit van de geboden informatie. Evenmin is er garantie dat de websites foutloos of ononderbroken zullen 

functioneren. By-ehb wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de 

geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites uitdrukkelijk van de hand. 

 Auteursrecht  
Op alle foto’s en bestanden op de bovengenoemde websites van by-ehb, (KvK 74835971, eigenaar Elbert 

Brethouwer)  is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan Elbert Brethouwer te Bredevoort. Verveelvoudiging 

en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering, op websites, op social media of 

op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of contract van by-ehb is niet 

toegestaan.  

 

M.b.t. de foto’s: Bij publicatie van foto’s, na toestemming of contract met licentie, is altijd naamsvermelding (Elbert 

Brethouwer, foto.by-ehb.nl) verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave of 

bij de publicatie op websites of social media. Op social media en websites kan ook gekozen worden voor 

plaatsing van de foto voorzien van het oorspronkelijke bedrijfs-logo als watermerk.  

Opnamen mogen  alleen op de schriftelijk overeengekomen wijze, zoals beschreven in het contract en de licentie 

over gebruiksrecht m.b.t. de afbeelding,  worden gebruikt door de klant of opdrachtgever.  

Foto’s mogen onder geen geval aangepast of veranderd worden, mits anders schriftelijk overeengekomen. 

 

Indien derden, na afsluiting van een overeenkomst en op basis van de verkregen licentie, of op andere wijze, 

foto’s verkregen van by-ehb, verder verspreiden of middels berichten delen (bv. op social media) dan wijst by-ehb 

alle verantwoordelijk hiervoor uitdrukkelijk af. 

 

De gebruikers van de websites van by-ehb erkent uitdrukkelijk dat de content (teksten en afbeeldingen/foto’s) 

beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn van by-ehb. 

 

 Informatie van derden 
Wanneer op de websites links naar websites van derden weergegeven zijn, betekent dit niet dat by-ehb 

aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden aanvaardt. Het gebruik 

van dergelijke links is voor eigen risico. 

  



 Handel via derden 
Indien u foto’s of wanddecoraties of andere foto-producten, waarvan het auteursrecht ligt bij by-ehb, bestelt via de 

websites van derden, zoals de ondernemingen  “Werk aan de muur” of “Oypo”, dan doet u rechtstreeks zaken 

met die partijen. U bent op dat moment klant van die ondernemingen en niet van by-ehb. By-ehb levert uitsluitend 

de foto’s uit het eigen portfolio aan deze bedrijven van derden en kan op uw verzoek ook extra door u gewenste 

foto’s aldaar plaatsen. Deze bedrijven hebben eigen voorwaarden en een eigen privacy reglement.  

By-ehb is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van (persoons)gegevens door deze bedrijven en is geen partij 

als er geschillen zijn m.b.t. de aankoop of levering van de door die bedrijven verkochte producten. 

 

 Privacy 
By-ehb heeft m.b.t. de omgang met persoonsgegevens, een privacy verklaring. Deze vindt u op de websites van 

by-ehb. Door by-ehb wordt getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Indien personen 

(herkenbaar) voorkomen op een afbeelding, die op de websites of op social media pagina’s of accounts van by-

ehb gepubliceerd is, en u een goede reden hebt om de afbeelding te laten verwijderen dan kunt u via email een 

verzoek tot verwijdering van de foto sturen, onder vermelding van de datum, activiteit en fotonummer of een 

beschrijving van de foto. Uw verzoek wordt, indien terecht ingediend, zo spoedig mogelijk gehonoreerd. 

Mocht u van mening zijn dat uw privacy op welke wijze dan ook toch geschonden wordt door by-ehb, neem dan 

contact op via email: info@by-ehb.nl. 

 

 Algemene Voorwaarden van by-ehb 
Op alle rechtsbetrekkingen van by-ehb zijn de Algemene Voorwaarden  van by-ehb van toepassing.  Deze 

Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de websites van by-ehb. De toepasselijkheid van de Algemene 

Voorwaarden van een wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. 

 

 Toepasselijk recht 
Op websites, de disclaimer, het privacyreglement en de voorwaarden van by-ehb is het Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

 Wijzigingen 
By-ehb behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst 

van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient 

aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst 

van deze disclaimer, is gewijzigd. 
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