
 

 
Erfgoed van vissersgemeenschappen 
 
Registreer u eerst onder “Registratie”. Met uw deelname voldoet u aan de deelnamevereisten. Upload 
maximaal 3 foto's naar de wedstrijddatabase en vermeld de volledige gegevens in de deelnamevereisten 
(instructies/gebruik van de database). Afbeeldingen van ongepaste aard of dergelijke inbreuk makende 
rechten worden verwijderd. Zoek via uw lokale harde schijf naar de gewenste foto. Klik op “Uploaden” om 
de afbeelding naar de server over te zetten. Even geduld, de browser reageert pas nadat de foto volledig is 
verzonden. De tijdsduur van de upload is afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van 
uw internetverbinding. Door een foto in te sturen, erkent de deelnemer dat hij of zij alle rechten op de 
ingezonden foto bezit, het onbeperkte recht heeft om alle delen van de foto te gebruiken en dat er geen 
rechten zijn van derden en dat, indien personen worden getoond, geen individuele rechten worden 
geschonden. 
 
U houdt rekening met eventuele kosten die ontstaan door ongeautoriseerde publicatie. U kunt de 
gebruiksvoorwaarden voor uw eigen afbeelding opgeven onder “Auteursrecht”. 
Uw inzending op deze site moet in het Engels zijn.  
 
Gebruiksvoorwaarden - Opties: 
 
De afbeelding is onderworpen aan onbeperkt auteursrecht. Na de “Creative Commons-richtlijnen” 
(Attributie - geen commercieel gebruik - Delen onder dezelfde voorwaarden) kan het vrij en onbeperkt 
worden gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden, publicaties in wetenschappelijke artikelen en voor 
onderzoek en onderwijs wereldwijd. Het gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is alleen 
toegestaan met toestemming van de auteur. 
De afbeelding is goedgekeurd voor onbeperkt gebruik (openbaar domein). Het kan (zonder attributie) 
willekeurig worden verspreid, commercieel worden gebruikt en worden gewijzigd, in overeenstemming 
met de nationale wetgeving. 
De foto wordt vrijgegeven voor onbeperkt en oneindig gebruik door iedereen wereldwijd onder de 
voorwaarde van de juiste toekenning van auteurschap (d.w.z. in het bijschrift).  
De afbeelding mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteursrechthebbende. Licentiekosten kunnen facultatief worden geheven. De gebruiksvoorwaarden 
komen volledig uit de volgende tekst. 

 
Sleutelwoorden: 

 
Selecteer een trefwoord, waarop de afbeelding betrekking heeft.  
• Cultureel erfgoed/ visserijtradities/visserijgemeenschappen 
•  Vissers/ vissersboten/visuitrusting  
• visvangst/vis (onder en boven water)  
  Culinair erfgoed, handwerk, lokale producten 
• Culinair erfgoed/ handwerk/ lokale producten  
• Culturele festivals/ traditionele evenementen  

 


