Erfgoedbank
Hartelijk bedankt om materiaal in te leveren voor http://erfgoedbank.tielt-winge.be.
Jouw bijdrage is ongetwijfeld een enorme verrijking voor de Erfgoedbank.

Voorwaarden

versie 2011-04-01

1. Elke bijdrage moet historisch Tielt-Winge (inclusief de deelgemeenten) als onderwerp hebben of een
onderwerp dat verbonden is met Tielt-Winge, bijvoorbeeld een plaats of een gebeurtenis in onze gemeente,
een Tielt-Wingenaar.
2. Elke bijdrage moet vrij zijn van rechten. D.w.z. dat men bijvoorbeeld geen afbeeldingen of
tekstmateriaal van andere vervaardigers mag plaatsen als er 'copyright' geldt. Degene die de bijdrage plaatst
is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op deze wetgeving; Daarnaast is een Creative
Commons-vermelding mogelijk. Het opgeven van eigen rechtenvoorwaarden is mogelijk als
vervaardiger, binnen de wettelijke termijnen, hiertoe wordt steeds een watermerk over de bijdrage geplaatst.
3. Afbeeldingen hebben bij voorkeur een resolutie van 600 dpi. Het bestandsformaat voor de bijdragen
wordt bepaald op de website, in het gedeelte ‘mijn erfgoed’.
4. Bij elke bijdrage moet men een verplicht aantal velden invullen. Dit stelt de Erfgoedbank in staat om de
bijdrage te identificeren en ook voor derden toegankelijk te maken. Het heeft immers weinig zin om een
afbeelding op de beeldbank te plaatsen die niemand ooit terugvindt.
Die verplichte velden zijn gemarkeerd. De andere velden zijn optioneel.
5. Bij elke bijdrage moet men een volledige naam en adresgegevens invullen. Op de Erfgoedbank zullen
deze contactgegevens worden vermeld.
6. Een bijdrage wordt niet meteen online geplaatst. Ze wordt eerst gescreend om na te gaan of ze wel past
binnen de Erfgoedbank van Tielt-Winge. Men mag rekenen op ten minste één werkdag vóór de bijdrage te
zien zal zijn.
7. Een bijdrage wordt geweigerd indien:
- de bijdrage geen Tielt-Wings onderwerp heeft;
- de bijdrage beledigend, kwetsend, discriminerend, shockerend, privacygevoelig, racistisch of vulgair is;
- de kwaliteit van de bijdrage niet voldoet om te worden opgenomen;
- er een overaanbod is van soortgelijke items in de Erfgoedbank;
- de persoonlijke gegevens niet blijken te kloppen met de realiteit;
- er op de afbeelding een copyright of naburig recht rust, waarvoor er geen gebruiksovereenkomst wordt
bekomen.
8. De Erfgoedbank behoudt zich het recht voor om de beschrijving van een bijdrage te corrigeren of aan te
vullen.
9. De beheerder of moderator van de Erfgoedbank kan zonder dit met tegenargumenten te moeten staven
een reactie inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen), schrappen of weigeren. Het staat de
moderator vrij om een korte toelichting te verstrekken voor de ondernomen actie. De moderator kan

deelnemers na herhaalde ongepaste bijdragen als deelnemer schrappen. Hij heeft tevens het recht om in te
grijpen als naar zijn oordeel personen of groepen de Erfgoedbank dreigen te monopoliseren. De moderator
heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden, uitdrukkingen of spamberichten.
10. Het gemeentebestuur Tielt-Winge behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. De
meest recente voorwaarden worden gepubliceerd op de online Erfgoedbank.

