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Versie 1 2016                                                      Opmaak: Paul Thijssen (webmaster H.S.V. De Ruisvoorn) 

Aanleveren foto’s en of video’s website H.S.V. De Ruisvoorn Helden 

Om foto’s en of video’s te kunnen plaatsen op de website van H.S.V. De Ruisvoorn zijn er een aantal regels waaraan 

moet worden voldaan.  

1. Aanleveren in het formaat 800x600 minimaal 72 dpi. Video’s in goede resolutie liefst in 1080 

2. De naam van de foto moet minimaal de naam van de visser/team bevatten met datum waarop de vis is 

gevangen.  De naam van de video dient gelijk te zijn aan de titel van de video 

3. Foto’s van grote evenementen mogen via wetransfer gestuurd worden met vermelding van de naam van het 

evenement en de datum. Foto’s hoeven dan niet apart van een naam te worden voorzien. Minimaal 15 

foto’s in één keer versturen. Video’s altijd per wetransfer als ze groter zijn dan 5 mb. 

4. Foto en of video’s moeten worden verstuurd aan: website@hsvderuisvoorn.nl  

5. Op de foto’s en of video’s mogen geen copyright rechten rusten. Na aanlevering van de foto en of video aan 

de webmaster is en blijft de foto en of video, zolang  H.S.V De Ruisvoorn die wil gebruiken, eigendom van 

H.S.V De Ruisvoorn. 

6. Foto en of video mag en kan gebruikt worden voor website artikelen, commerciële doeleinden in het belang 

van de club en of andere doeleinde die voor de club van belang zijn op alle denkbare media platformen. 

7. Bij het insturen van een foto en of video gaat men akkoord met bovenstaande eisen en kunnen er geen 

rechten meer ontleend worden aan de betreffende foto. 

Foto’s en of video’s worden z.s.m. na aanlevering gecontroleerd op bovenstaande punten. Voldoet een foto en of 

video niet dan wordt deze niet geplaatst, en krijgt men een mail met de reden(en) waarom de foto en of video niet 

geplaatst wordt. Plaatsing gebeurt z.s.m. na controle echter binnen een week na ontvangst door de webmaster. De 

webmaster behoudt zich het recht voor van deze plaatsingstermijn af te wijken indien dit strikt noodzakelijk is. 

Voorbeelden: 

Naam van de foto: 20140904 Team Limburg NK-2014  Nijkerk (datum, naam visser/team, evenement) 

 

 

 

 

Naam van de foto: 20120415 Piet Platte 50 cm plaats 24  (datum, naam visser, lengte, plaatsnummer) 
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