
Richtlijnen en dienstbeschrijving 
Video, Foto’s en 360° foto

1.  Inleiding

Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Video en 360° foto (“Richtlijnen”) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van 

DTG (“Algemene Voorwaarden”) en zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen DTG en de Contractant met betrekking tot de 

Video en/of 360° foto. Binnen de Diensten Video, Foto’s en 360° foto biedt DTG contractant de mogelijkheid om zijn bedrijf visueel 

te presenteren in:

 • de online en mobiele Media van DTG en/of de Media van de netwerkpartners;

 • YouTube;

 • Google Maps.

Door de overeenkomst voor de Video, Foto’s en 360° foto aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van deze 

Richtlijnen en de Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan. DTG behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen te 

wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform artikel 2.6 van de Algemene Voorwaarden via de website 

www.dtg.nl bekend worden gemaakt.

2.  Definities

In deze Richtlijnen wordt gebruikt gemaakt van de hieronder, en de in Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden, opgenomen 

definities.

Media:  de overeengekomen media waarin DTG de Video en/of 360° foto (Google Maps Business View) publiceert, waaronder 

begrepen (i) de website www.detelefoongids.nl (ii) Zoek & Vind App van DTG en/of (iii) websites, zoekmachines of 

media van de netwerkpartners.

Video: een Video over de bedrijfsactiviteiten van Contractant welke via de Media openbaar wordt gemaakt.

360° foto:  een 360 gradenfoto (Google Maps Business View) van de bedrijfslocatie welke via de Media openbaar wordt gemaakt.

Foto’s:  10 of meer Foto’s over de bedrijfsactiviteiten van Contractant. De Foto’s worden gemaakt op 1 locatie.

3.  Video, Foto’s en 360° foto

3.1  DTG zal zich inspannen om op het overeengekomen tijdstip en adres deze Video, Foto’s en 360° foto te vervaardigen. 

3.2  Na de ontwikkeling van de Video ontvangt Contractant een e-mail met het verzoek om de content te controleren en te 

accorderen. Contractant is gerechtigd om eventuele wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de editing van het eerder 

opgenomen materiaal per mail door te geven aan DTG. Dergelijke wijzigingsvoorstellen dienen binnen 5 werkdagen na de 

ontvangst van de e-mail van DTG aan DTG te worden doorgegeven. Indien Contractant na de periode van 5 werkdagen geen 

wijziging heeft doorgegeven, geldt de content als goedgekeurd en geaccepteerd en zal DTG overgaan tot het openbaar 

maken van de Video in de overeengekomen Media. Indien Contractant tijdig de wijzigingen heeft doorgegeven zal DTG 

Contractant laten weten of en zo ja, onder welke voorwaarden de wijzigingen door DTG worden geaccepteerd. 

3.2  De 360° foto wordt automatisch gepubliceerd. Hier is geen extra accordering van Contractant voor nodig. 

3.3  De Foto’s worden door de fotograaf bewerkt en opgeleverd. Hier is geen extra accordering van Contractant voor nodig.

3.4  Eventuele kosten van de aanpassing van de Video of de 360° foto kunnen door DTG bij Contractant in rekening  

worden gebracht. 

3.5  Tenzij anders overeengekomen, zal DTG de Video openbaar maken via de, voor iedereen toegankelijke, website YouTube en 

de daarop aangeboden YouTube-Player. DTG wijst erop dat door gebruik te maken van YouTube ook andere websites de 

mogelijkheid hebben om de Video te tonen (‘’embedden”) op hun website. DTG draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 

de inhoud van deze andere websites. Voor meer informatie over YouTube en het gebruik daarvan, verwijst DTG Contractant 

naar www.YouTube.com. 

https://www.dtg.nl


3.6  De 360° foto zal in Google Maps openbaar worden gemaakt. Contractant is ermee bekend en akkoord dat hij voor deze 

openbaarmaking een aanvullende overeenkomst met Google dient aan te gaan. Op deze aanvullende overeenkomst zijn de 

algemene voorwaarden van Google van toepassing. 

3.7   Gedurende de duur van de Overeenkomst verkrijgt Contractant het recht om de 360° foto en Video in zijn geheel en dus 

onbewerkt en niet in gedeelten openbaar te maken op zijn eigen website. Contractant is niet gerechtigd eventuele aftiteling, 

logo’s en/of bronvermelding uit de Video of de 360° foto te verwijderen.

3.8  De Foto’s zijn na het voldoen van de factuur eigendom van de Contractant.
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