
Voorwaarden gebruik beeldmateriaal / conditions of use for visual material - Kröller-Müller 
Museum 
 
NL 
Het door het Kröller-Müller Museum ter beschikking gestelde beeldmateriaal en het logo zijn ieder 
afzonderlijk auteursrechtelijk beschermd. Het beeldmateriaal, dan wel het logo, mag niet worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk, fotokopie, 
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kröller- 
Müller Museum. Het is niet toegestaan om zonder toestemming te fotograferen of filmen met 
gebruik van statief of (flits-)licht. 
 
NB: gebruik van beeld voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Kröller-Müller Museum. Bij commercieel gebruik dient u 
zich te wenden tot de afdeling copyrights: margaret@krollermuller.nl. 
 
 
Voorwaarden bij het gebruik van beeldmateriaal van het Kröller-Müller Museum t.b.v. pers: 
• Alle verzoeken voor toestemming om de digitale beelden van het Kröller-Müller Museum te 
reproduceren moeten schriftelijk worden ingediend bij de persafdeling: pers@krollermuller.nl.  
• Gebruik van beeld voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Kröller-Müller Museum. Bij commercieel gebruik dient u zich te 
wenden tot de afdeling copyrights: margaretnab@krollermuller.nl.  
• De digitale beelden mogen alleen gebruikt worden voor artikelen in kranten, tijdschriften, Tv-
programma’s en op het internet over het Kröller-Müller Museum of naar aanleiding van de 
betreffende tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum. 
• Het Kröller-Müller Museum, het bijschrift en -indien van toepassing- de naam van de fotograaf 
dient altijd vermeld te worden. 
• Indien van toepassing dient men contact op te nemen met Stichting Pictoright te Amsterdam 
• Bij gebruik van details van kunstwerken dient het woord ‘detail’ vermeld te worden 
• Bij gedrukte media wordt een exemplaar waarin het beeld gebruikt is gestuurd naar: Kröller-Müller 
Museum, afdeling pers en publiciteit, Postbus 1, 6730 AA Otterlo. 
• Bij digitale media wordt een link gestuurd naar pers@krollermuller.nl met de pagina waarop het 
beeld gebruikt is. 
• Bij filmopnamen of televisieopnamen wordt een dvd met het materiaal opgestuurd naar: Kröller-
Müller Museum, afdeling pers en publiciteit, Postbus 1, 6730 AA Otterlo. 
• Op de aftiteling of in het colofon wordt altijd vermeld ‘Met dank aan Kröller-Müller Museum, 
Otterlo’ 
 
EN 
Images and logo artwork made available by the Kröller-Müller Museum are individually copyright 
protected. The images or logo may not be reproduced and/or made public by means of internet, 
printing, photocopying, microfilm or in any other manner without the prior written permission of the 
Kröller-Müller Museum. It is forbidden to take photographs or video footage with the use of a tripod 
or (flash-)light. 
 
Please Note: use of images for commercial purposes is not permitted without the prior written 
permission of the Kröller-Müller Museum. For commercial use please contact the Copyright 
Department: margaret@krollermuller.nl.  
 
Conditions of use for visual material from the Kröller-Müller Museum for press usage: 
• All applications to reproduce digital images from the Kröller-Müller Museum must be made in 
writing to the Press Department: pers@krollermuller.nl.  
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• Please Note: use of images for commercial purposes is not permitted without the prior written 
permission of the Kröller-Müller Museum. For commercial use please contact the Copyright 
Department: margaret@krollermuller.nl.  
• The digital images may be used for articles in newspapers, magazines or for television 
programmes only in relation to the Kröller-Müller Museum and exhibitions at the Kröller-Müller 
Museum. 
• The accompanying caption must be quoted and the Kröller-Müller Museum and, where given, the 
photographer must be credited. 
• For copyrighted material you must contact Stichting Pictoright, Amsterdam or any CISAC-
organisation. 
• If using a detail of an art work, you must describe it as a ‘detail’. 
• Printed media: a complimentary copy of the publication in which the image is reproduced must be 
sent to: Kröller-Müller Museum, press & publicity department, Postbus 1, 6730 AA Otterlo, The 
Netherlands. 
• Digital media: a link must be sent to pers@krollermuller.nl, indicating the page containing the 
image. 
• Film and television footage: a DVD containing the material must be sent to: Kröller-Müller 
Museum, press & publicity department, Postbus 1, 6730 AA Otterlo, The Netherlands. 
• The closing credits or colophon must always state: ‘With thanks to the Kröller-Müller Museum, 

Otterlo’. 
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