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De toolkit Atypisch Antwerpen is samengesteld door de stad Antwerpen en is voor iedereen die wil 

meehelpen het verhaal van Antwerpen internationaal uit te dragen. De toolkit bestaat uit: 

- Copy: beschikbaar in drie talen (NL, EN, FR) en in korte- en lange versie 

- Beeldmateriaal: beschikbaar in hoge- en lage resolutie (voor webpagina’s). 

 

Gebruiksvoorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor alle onderdelen van de toolkit Atypisch Antwerpen.  

 

Artikel 1 - Toegang  

De stad Antwerpen verleent een niet-exclusieve toegang tot de toolkit. Iedereen die de stad wil 

promoten mag het materiaal aanvragen en bij toestemming de tools gebruiken. De toegang tot de 

toolkit wordt per persoon bepaald en is alleen aan deze persoon verbonden. 

 

Artikel 2 – Eigendom 

De stad Antwerpen blijft eigenaar van de rechten van het materiaal. Het is de gebruiker verboden: 

a. Het materiaal te verkopen 

b. Het materiaal aan derden door te geven. 

 

Artikel 3 - Doeleinden 

a. De tools mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt (artikels, 

presentaties, lezingen) die de promotie van de stad Antwerpen en het imago van 

Antwerpen ten goede komen. In concreet: 

i. Ze leveren een positieve bijdrage aan de beeldvorming over Antwerpen 

ii. Stimuleren toerisme, ondernemerschap, het aantrekken van potentiële studenten.  

b. De tools mogen niet gebruikt worden voor: 

i. Eigen reclame of commerciële doeleinden 

ii. Politieke programma’s of ideologische doeleinden 

iii. Merchandising (met uitzondering van digitale of gedrukte media als folders en 

stadsplannen). 
c. Elke andere vorm van gebruik is niet toegestaan. Wanneer de gebruiker toch de tools voor 

andere doeleinden wenst te gebruiken, kan hij dat aanvragen via 

connect2antwerp@stad.antwerpen.be.  
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Artikel 4 – Aanpassing materiaal 

Het materiaal mag niet dusdanig veranderd worden dat dit de maker, de beelden en/of de stad 

Antwerpen schade kan toebrengen.  

a. Voor copy: het is toegestaan de tekst in te korten, of specifieke onderdelen te gebruiken, 

op voorwaarde dat: 

i. De context duidelijk blijft 

ii. De tekst niet gebruikt wordt als opinie 

iii. Ten minste één gehele alinea uit de tekst is overgenomen. 

b. Voor beeldmateriaal:  

i. Het is niet toegestaan in het beeldmateriaal te snijden of te knippen  

ii. Het veranderen van het formaat wordt niet gezien als schade toebrengen, zolang 

de kwaliteit van het beeld er niet onder lijdt 

iii. Personen mogen niet vergroot en uit context gebruikt worden. 

c. Wanneer u een andere aanpassing wilt doen, kan u deze voorstellen aan 

connect2antwerp@stad.antwerpen.be.  

 

Artikel 5 – Naamsvermelding 

Bij elk gebruik van het materiaal is de gebruiker verplicht de naam van de auteur te vermelden.  

a. Indien de naam van de auteur is aangegeven, vermeldt de gebruiker de naam van de 

auteur en van de stad Antwerpen 

b. Indien de naam van de auteur niet is aangegeven, vermeldt de gebruiker alleen de naam 

van de stad Antwerpen. 

 

Artikel 6 – Aanvaarding voorwaarden 

Door gebruik te maken van de toolkit accepteert de gebruiker deze voorwaarden. 

 

Artikel 7 – Oneigenlijk gebruik 

De stad Antwerpen behoudt altijd het recht de toegang tot de toolkit te ontzeggen of oneigenlijk 

gebruik aan te pakken met juridische stappen.  

 

Artikel 8 – Wijziging voorwaarden 

De stad Antwerpen behoudt zich het recht op ieder moment de voorwaarden van de toolkit te 

veranderen en/of aan te passen. 
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Artikel 9 – Belgisch recht 

Op deze voorwaarden is enkel het Belgische recht van toepassing. 

 

 


