
Gebruiken van informatie van de site : www.renemathot.nl 
 
Deze site is gratis en onbeperkt te bekijken. Er is  geen bescherming 
ingebouwd tegen het kopiëren van foto's en teksten.  Dit betekent echter niet 
dat foto's en teksten zomaar gebruikt mogen worden op andere websites of 
publicaties. Ik doe daar niet zo moeilijk over, maa r het moet natuurlijk wel even 
gevraagd worden. Bij het verzamelen van informatie en het schrijven van 
teksten probeer ik de alles zo goed mogelijk naar w aarheid te beschrijven. 
Mochten er desondanks fouten of onduidelijkheden zi jn, dan hou ik me 
aanbevolen voor opmerkingen. Voor gebruik van foto' s in commerciële 
publicaties gelden altijd de volgende voorwaarden: vermelding van mijn naam 
en een gratis presentexemplaar. Bij geconstateerd o ngevraagd gebruik wordt 
minimaal € 50,-- per foto in rekening gebracht. Ove rigens blijven alle rechten te 
allen tijde bij mij berusten. Mocht ik onverhoopt r echten van anderen 
schenden, dan hoor ik dat graag, zodat ik het betre ffende materiaal kan 
verwijderen dan wel alsnog voor de juiste bronverme lding kan zorgen. 
 
Ik neem geen verantwoordelijkheid op mij voor de ge volgen van onjuiste 
informatie op deze site.    
 
Copyright © René Mathot. 
 
The use of information on this site : www.renemathot.nl 
The site is free of charge to look at. There is no protection build in for copy 
foto’s and/or text. But that doesn’t gives you the right to use foto’s or text for 
other use without asking me first. If foto’s or tex t are published on websites, 
you must always publish my name also.  If its publi shed in a magazine, you 
always must send me a free copy of the magazine. If  you use it illegal, there is 
a always charge of € 50,--. The copyright stays how ever, always with me.  
 
Copyright © René Mathot.  


