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Speciale gebruiksvoorwaarden
voor materialen uit de Panasonic media database
1.

De (inhoud van de) Panasonic media database is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals het
auteurs- en het merkenrecht.

2.

Materialen (afbeeldingen, foto’s, teksten, templates etc.) mogen enkel alg volgt worden gebruikt: door
wederverkopers in advertenties om producten van Panasonic aan te prijzen, door journalisten en schrijvers
voor berichten en andere documenten en door dienstverleners die door Panasonic zijn ingeschakeld
(reclamebureaus, geautoriseerde reparatie winkels). De gebruiker is verplicht Panasonic als bron te
vermelden, zeker indien materialen uit de Panasonic media database worden gebruikt in persberichten, blogs
en andere teksten bedoeld voor publicatie.

3.

Het is niet toegestaan om de materialen op enige wijze aan te passen of te wijzigen, behalve het omzetten
van kleur in zwart-wit en het vergoten dan wel verkleinen van materialen, mits de afbeeldingsverhoudingen
behouden blijven.

4.

Het gebruik van beschermde merkrechten is onderworpen aan algemene wetgeving betreffende merkrechten.
Merkrechten die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld logo’s) mogen enkel worden gebruikt conform de
gebruiksvoorwaarden van deze derden. Het gebruik van materiaal van derden komt geheel voor rekening en
risico van de gebruiker zelf. Panasonic is nimmer aansprakelijk voor claims van derden in verband met
inbreuk op hun rechten.

5.

Groothandelaren en inkoopcombinaties zijn gerechtigd om hun klanten materialen uit de Panasonic media
database te verstrekken onder de voorwaarde dat deze materialen door de betreffende klanten enkel worden
gebruikt voor het aanprijzen van Panasonic producten. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat zijn
klanten de materialen gebruiken met inachtneming van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, bij
gebreke waarvan gebruiker jegens Panasonic aansprakelijk is voor eventuele schade die Panasonic lijdt.

6.

Panasonic behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder nadere (voorafgaande) kennisgeving en
zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens gebruiker en derden, toestemming voor het gebruik van de
Panasonic media database in te trekken. In geval van intrekking dient de gebruiker per direct het gebruik van
(de inhoud van) de Panasonic media database te staken, bij gebreke waarvan Panasonic zich alle rechten
voorbehoud, waaronder het recht tot vorderen van schadevergoeding en treffen van rechtsmaatregelen.

7.

De algemene voorwaarden van Panasonic Electric Works Europe AG en Panasonic’s privacyverklaring voor
het gebruik van de Panasonic website zijn onverminderd op deze gebruiksvoorwaarden van toepassing en
prevaleren bij tegenstrijdigheden.
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