Verklaring Rechten NIMH op Flickr the Commons
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) neemt deel aan Flickr the Commons
waardoor de toegang tot onze digitale collecties wordt vergroot. Voel je vrij om gebruik te maken
van de beelden op onze Flickrpagina en deel je kennis hierover met ons en anderen!
Wanneer u gebruik maakt van ons materiaal op Flickr the Commons, gebruik dan de volgende
vermelding: foto: Naam van de fotograaf/maker (wanneer bekend) / collectie Nederlands Instituut
voor Militaire Historie. Vermeld bij gebruik op internet een link naar de vindplaats op Flickr.
Het NIMH garandeert niet dat het gebruik van foto’s die op The Commons worden gedeeld, geen
inbreuk maakt op de rechten van ons tot nu toe onbekende derden. Van u wordt verlangd de
rechten na te gaan en te eerbiedigen die mogelijk van toepassing zijn op deze werken.
Wij zijn niet op de hoogte van enige auteursrechtelijke beperkingen op het getoonde materiaal.
Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten niet zijn gehonoreerd
dan kunnen zij zich wenden tot het instituut.
Bekijk onze Flickrbeelden hier.

Rights Statement NIMH on Flickr the Commons
The Netherlands Institute of Military History (NIMH) has joined Flickr the Commons to increase
public access to our digital collections. Please feel free to use the images on our Flickr website and
share your knowledge about them with us and others!
The NIMH does not warrant that the use of the photos shared on The Commons will not infringe
upon the rights of third parties, as yet unknown, who may own the rights to these works. You are
required to determine and satisfy copyright and other use restrictions that may apply to these works.
When using our material from The Commons on Flickr please state the following: photo: Name of the
Photographer/Author (if known) / collection Netherlands Institute of Military History. Please link
back to our Flickr page when sharing photos on the internet.
We are unaware of any copyright restrictions on the material shown. Please contact us if you have
information about rights holders that we are unaware of.
View our Flickr images here.

