
   

 

Het CEGESOMA is bezig het beheer van de collecties strikter in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het copyright. We 
houden ons het recht voor om tijdelijk geen afdruk af te leveren van 
bepaalde foto’s tot dit werk afgerond is. Na het insturen van de bestelbon 
laten we u weten voor welke foto(’s) dit het geval is. Verder zal een deel van 
de collecties niet meer raadpleegbaar zijn via het internet. Alleen de legendes 
zijn nog zichtbaar. U kan de foto’s wel raadplegen in onze leeszaal. We 
verontschuldigen ons voor dit ongemak. 

 

   
 
 
Hoe en aan welke prijs kan je een reproductie krijgen van de foto’s uit de 
cataloog van CEGESOMA ? 
 
1.  De bestelbon invullen met de nummers van de foto’s die u interesseren. 

2.  Wij versturen enkel digitale reproducties van de door u geselecteerde foto’s (u ontvangt 
dus geen papieren afdrukken van deze afbeeldingen). De foto’s worden bij kleine 
aantallen per mail verzonden. Vanaf 6 foto’s worden deze op cd-rom gebrand en 
verzonden met de post. Het volstaat dan om bij een fotograaf de foto’s te laten afdrukken 
op het formaat dat u wenst. 

3.  Tarieven betreffende het verzenden van digitale afbeeldingen. 
 
 
 Verrichtingen Prijs 

1. Reproductiekosten 
 

- Versturen van een afbeelding 
 
- Versturen van een afbeelding met 
een resolutie van 300 dpi of hoger 
(het is dan noodzakelijk om de foto 
opnieuw te scannen). 
 

2,50 € / foto 
 
Te bepalen per geval  

2. Copyrights - Indien Soma de rechten bezit van 
de foto’s. 
 
 
 
- Indien een derde de rechten bezit. 
 

20 € voor een zwart-wit foto, 
62 € voor een kleurenfoto 
(75€ voor een foto uit de 
collectie Algoet) 
 

Te bepalen per geval 
 

3. Administratiekosten 

 

 3,75 € per aanvraag 

 

4. Verzendingskosten  Vaste prijs naargelang de 
bestemming en het gewicht 
van de zending 

 
Indien u een gedetailleerd en persoonlijk advies wil, kan u de bestelbon zenden naar Isabelle 
Sampieri CEGESOMA Luchtvaartsquare, 29 1070 Brussel. 


