
  
  

A A N K O N D I G I N G 
  

Niet meer illegaal kopieren! 

Korfbalfoto maakt foto's voor social media goedkoper 
 
Sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een enorme vlucht genomen. Op deze 
media worden vele foto's door particulieren geplaatst. Regelmatig zijn dat foto's die door 
fotografen van het collectief van Korfbalfoto zijn gemaakt. Foto's die door betrokkenen van de 
bestel-sectie's van de websites van Korfbalfoto worden gehaald en op diverse sociale websites 
worden geplaatst. Deze foto's zijn goed herkenbaar, omdat deze het watermerk van de fotograaf 
nog gewoon dragen. 
 
De leden van het collectief van Korfbalfoto willen hier graag een einde aan maken. Het is niet 
toegestaan conform de copyright-regels zoals deze op www.korfbalfoto.nl te vinden zijn.  
 
Daartoe worden twee acties ondernomen: 
 

1. De prijs van de lage resolutie foto's, bedoeld voor internet, wordt verlaagd naar slechts 75 
cent per foto! Voor dat bedrag kan de foto worden gedownload in een formaat van 800 
pixels langste zijde. Groot genoeg voor internet. De foto heeft dan geen watermerk.  

2. Diegenen die toch een foto downloaden en illegaal op sociale media plaatsen kunnen een 
factuur tegemoet zien ter hoogte van het bedrag dat wordt berekend aan de pers. Die 
factuur zal aanmerkelijk hoger zijn wanneer iemand software gebruikt om het watermerk te 
verwijderen. Voordat de factuur wordt verstuurd zal tot 31 december 2012 eerst nog een 
waarschuwing volgen. Na die datum krijgt men direct de factuur. 

 
Nu is het krijgen van een factuur daarvoor een ongewenste situatie. De prijs van de foto's is 
dermate laag dat iedereen dat moeiteloos zal kunnen betalen. Het niet kopen maar illegaal 
downloaden van de foto heeft dan ook niets met geld maar alles met respect voor de fotograaf te 
maken. Want de fotograaf steekt er tijd en geld (apparatuur, reiskosten) in om tot die foto te 
komen.  
 
Het te betalen bedrag kan geen beletsel zijn. De leden van het collectief van Korfbalfoto hopen 
hiermee een stuk onduidelijkheid te hebben weggenomen, en de foto's een stuk toegankelijker te 
maken voor diegenen die hun foto op sociale media willen plaatsen.. 
 
De foto in origineel formaat, voor bijvoorbeeld, afdrukken en posters, kost slechts 4 euro. 
 
Vriendelijke groet, 
 
De fotografen van 
Korfbalfoto.nl . 


