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Algemene voorwaarden bij het gebruik van de myPUBLISH 
beeldbank van Zwitserland Toerisme  
 
Introductie 
Zwitserland Toerisme (Switzerland Tourism, ST) is een Zwitserse publieke organisatie die Zwitserland, 
zowel nationaal als internationaal, promoot als vakantie-, reis- en congresbestemming.  
 
ST maakt gebruik van myPUBLISH als beeldbank ter ondersteuning van de wereldwijde promotie van 
het Zwitserse toerisme. ST stelt de in de database opgeslagen afbeeldingen gratis ter beschikking aan 
toeristische dienstverleners en media, onder de volgende voorwaarden: 
 

1. Verlening van gebruiksrechten 
 
ST verleent het recht op gratis gebruik van de foto's die zijn opgeslagen in en toegankelijk via 
de myPUBLISH-beeldbank voor toeristische dienstverleners en media, in overeenstemming 
met de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document.  
 

2. Reglementair gebruik 
 
Het gebruiksrecht wordt uitsluitend verleend om het Zwitserse toerisme te promoten door 
middel van redactionele artikelen en advertorials. Elk ander gebruik van het beeldmateriaal – 
en in het bijzonder elk gebruik dat hierboven genoemd doel tegenwerkt - is verboden.  
 
Commercieel gebruik buiten de toeristische context is niet toegestaan.  
  

3. Geautoriseerde gebruikers 
 
Alleen toeristische dienstverleners en mediabedrijven die een aanvraag hebben ingediend en 
een account hebben gekregen voor het gebruik van de myPUBLISH-beeldbank, hebben het 
recht om deze te gebruiken.  
 

4. Inhoud en kader van de gebruiksrechten 
 
Het verleende gebruiksrecht is:  
- niet media-afhankelijk  
- van onbeperkte duur (onder voorbehoud van punt 7 hieronder)  
- geografisch onbeperkt  
- niet-exclusief 
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5. Restricties van het gebruiksrecht 
 
Het verleende gebruiksrecht is onderworpen aan de volgende beperkingen: 
 
- Gebruik van het beeldmateriaal is alleen toegestaan voor het onder punt 3 genoemde doel.  
- De gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar (wachtwoorden en accounts mogen niet worden 
doorgegeven). 
- Elke wijziging aan afbeeldingen is niet toegestaan. 
- Bij alle gebruikte foto’s moet het copyright ‘@Zwitserland Toerisme / Naam van de 
fotograaf’ worden toegevoegd aan het bijschrift.  
 
 

6. Afbeeldingsformaat 
 
Voor websites geldt een maximale beeldgrootte van 2500px (lange zijde). 
Voor socialmedia-platforms geldt een maximale beeldgrootte van 1024px (lange zijde). 
 

7. Intrekking van het gebruiksrecht  
 
Indien deze algemene voorwaarden worden geschonden, behoudt ST zich uitdrukkelijk het 
recht voor om de gebruiksrechten op ieder moment in te trekken.  
 

8. Gegevensbescherming  
 
Voor het gebruik van myPUBLISH is het privacybeleid van ST van toepassing, dat te vinden is 
op:  
https://st.mypublish.ch/documents/180706_Datenschutzerklaerung_myPUBLISH_DE_EN_FR.
pdf (beschikbaar in het Duits, Engels en Frans) 
 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie  
 
Op deze overeenkomst over het gebruik van beeldrechten is uitsluitend Zwitsers recht van 
toepassing.   
 
De enige bevoegde rechtbank is Zürich 1, Zwitserland.  
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