Productlicenties
Bedankt voor je interesse in Pixel Giraffe Design graphics en designs!
In dit document kan ‘Pixel Giraffe Design’ ook worden afgekort tot ‘PGD’ om het wat leesbaarder te
houden. We gebruiken ook de termen ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’ als we verwijzen naar PGD.
‘Productlicenties’, ‘licenties’ of de Engelse term ‘terms of use’ of de afkorting ‘TOU’ worden ook als
inwisselbaar gebruikt.
We proberen onze productlicenties zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Wij raden aan om
dit document goed te lezen alvorens je onze producten aanschaft. Het gebruik van onze producten
houdt namelijk in dat je expliciet akkoord gaat met de licenties zoals deze hier beschreven staan.
Op het moment dat je onze graphics downloadt, verkrijg je een licentie om deze te gebruiken. Dit kan
een licentie zijn voor persoonlijk gebruik (afgekort ‘PU’, naar de Engelse term personal use), een
digitale commercieel gebruik licentie (oftewel ‘CU-D’) of een commercieel gebruik licentie voor
geprinte producten (‘CU-P’).
Wat deze inhouden, lees je in de rest van dit document.
Niet alle licenties zijn voor elk product dat wij aanbieden verkrijgbaar. Sommige producten zijn wel
met meerdere licenties te verkrijgen. Zorg er alsjeblieft voor dat je van voor aankoop je ervan
verzekerd hebt de juiste licentie te verkrijgen voor het doel waarvoor je het product wilt gebruiken.
Een kopie van de TOU die van toepassing zijn of kunnen zijn op het product dat je downloadt, zal
altijd worden toegevoegd bij de download.
Pixel Giraffe Design behoudt zich het recht voor deze productlicenties op enig moment, en zonder
kennisgeving vooraf, naar eigen goeddunken aan te passen. De actuele versie is beschikbaar via de
website www.pixelgiraffedesign.com. De laatste versie vervangt automatisch alle voorgaande versies
en gaat onmiddellijk na publicatie in. We raden je dan ook aan altijd de laatste versie op onze website
te bekijken, zeker als je onze producten commercieel gebruikt. Het is jouw verantwoordelijkheid je te
houden aan de licenties. Indien je het gebruik van onze producten voortzet na een verandering van
onze productlicenties, houdt dat automatisch in dat je met gemaakte aanpassingen akkoord gaat,
zelfs wanneer je de actuele versie niet gelezen hebt.
Deze TOU gelden voor al onze producten, of je deze nu gekocht hebt of gratis hebt verkregen
(‘freebie’).
Indien je verduidelijking wenst van deze licenties, schroom dan niet om contact op te nemen via
info@pixelgiraffedesign.com.
Alle PGD designs beginnen met ‘PGD_’ in de bestandsnaam.

PERSOONLIJK GEBRUIK LICENTIE (PU)
Als je onze producten wilt gebruiken voor jezelf of voor gebruik dat geen verband houdt met
(eventueel) geld verdienen, dan is dit de juiste licentie voor jou!

Items voor persoonlijk gebruik worden duidelijk als dusdanig beschreven in onze winkel. Als er maar
één soort licentie beschikbaar is (in dit geval een voor persoonlijk gebruik) kun je aan de
bestandsnaam zien dat het een graphic is voor persoonlijk gebruik (deze eindigt dan op (‘_PU’) en ook
op de preview is dit dan zichtbaar.
Met onze licentie voor persoonlijk gebruik (PU) mag je:
1. het item gebruiken voor elke vorm van persoonlijk gebruik, digitaal of in geprinte versie;
2. het item gebruiken voor een ongelimiteerd aantal persoonlijke projecten;
3. het item op elke mogelijke manier aanpassen, naar behoefte;
4. het item gebruiken voor persoonlijke websites, blogs en je eigen social media pagina, maar
alleen als je het formaat verkleint naar 72 dpi en alle lagen zijn samengevoegd;
5. layouts en je eigen ontwerpen voor publicatie aanbieden of voor
amateurontwerpwedstrijden, mits je bij de publicatie plaatst of laat plaatsen dat de
gebruikte designs van Pixel Giraffe Design zijn;
6. het item gelimiteerd gebruiken voor goede en non-profit doelen (voor meer informatie zie
Non-profit en goede doelen), waarbij het item ofwel in geprinte versie wordt aangeboden of
alle lagen zijn samengevoegd (en in het geval van online gebruik: verkleind naar 72 dpi)
7. het item gebruiken voor gelimiteerd gebruik voor je eigen kleine bedrijfje, met uitzondering
van gebruik waarbij het PGD-item een direct verband houdt met (mogelijk) geldelijk gewin
noch mag het worden gebruikt voor het maken van logo’s.
…je mag niet:
1. het originele item digitaal distribueren op welke manier dan ook, zelfs niet wanneer je het
gratis had verkregen (‘freebie’) of wanneer je het item hebt gewijzigd of veranderd;
2. het item gebruiken voor welk verwerpelijk doel dan ook (immoreel, lasterlijk, discriminatief,
racistisch, illegaal) of voor politieke doeleinden.
1. Definitie van persoonlijk gebruik
Persoonlijk gebruik is gedefinieerd als ieder gebruik van onze graphics die geen (potentieel) geldelijk
gewin met zich meebrengt.
2. Gebruik voor een ongelimiteerd aantal persoonlijke projecten
Er zit geen limiet aan het aantal keren dat je onze ontwerpen kunt gebruiken voor persoonlijk
gebruik. Je kunt het elke keer opnieuw gebruiken in je layouts voor je scrapbookprojecten of
fotoalbums. Je kunt ook uitnodigingen ontwerpen voor je eigen huwelijk, onafhankelijk van het
aantal uitnodigingen dat je wilt versturen. Je kunt vervolgens dezelfde graphics gebruiken voor
bedankkaartjes na je huwelijksfeest.
3. Item veranderen naar behoefte
Voor alle persoonlijke projecten geldt dat je het item naar behoefte kunt aanpassen. Je kunt het
bijvoorbeeld vergroten of verkleinen, de kleuren aanpassen, stukken verwijderen of het met andere
graphics mengen. Je kan onze items gebruiken om achtergronden, papers of elementen te maken
voor persoonlijk gebruik. Ook kun je tools maken (zoals stempels of brushes, templates) zolang als jij
de enige bent die ze gebruikt en voor persoonlijke doeleinden.

4. Niet distribueren!
Onze graphics met een PU licentie zijn alleen voor eigen gebruik. Je mag onder geen beding PGD
graphics (re)distribueren of ze op zo’n manier bewaren of opslaan dat anderen erbij kunnen en de
items kunnen gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn: items delen met of weggeven aan anderen,
items kopieren, items verplaatsen, uploaden, posten, op een forum of social media plaatsen of items
delen via elektronische of fysieke kanalen. Voorbeelden zijn onder andere via online opslag websites
als 4Shared, Mediafire en Rapidshare, stock image websites en social media, of overdracht via
digitale dragers als CD-ROM of USB-stick. Ook mag je het PGD-item niet (re)distribueren zelfs als je
het hebt aangepast of maar een deel gebruikt (denk bijvoorbeeld aan het maken van Facebook
covers en blinkies voor anderen). Je mag er ook geen tools van maken die gebruikt kunnen worden
door andere designers (zoals bijvoorbeeld brushes/stempels, patronen/patterns, actions, scripts,
styles/stijlen, etc.).
Je mag het item niet delen met anderen, zelfs niet als je het gratis hebt gekregen (zogenaamde
‘freebies’). In dat geval kun je andere geïnteresseerden wel verwijzen naar de website waar de
freebie te vinden is (onze website www.pixelgiraffedesign.com of onze webwinkel).
Uitzondering voor het delen van PU items
Een uitzondering voor het delen van items voor persoonlijk gebruik geldt voor familieleden die in
hetzelfde huis wonen en van dezelfde computer gebruikmaken.
Uitzondering voor het dupliceren van PU items
Een uitzondering voor het dupliceren van items met een persoonlijk gebruik-licentie wordt gemaakt
voor het maken van een enkele kopie als back up voor eigen gebruik.

Voorbeelden van persoonlijk gebruik
Je kunt items gebruiken voor elke vorm van persoonlijk gebruik, zoals digitaal of hybride
scrapbooken, decoratie van spullen (bijvoorbeeld t-shirts of mokken) of om je huis te versieren of
mooi te maken (denk aan feestdecoratie of items printen als poster of om in te lijsten). Je kunt
hiervoor het item gebruiken zoals je het gedownload hebt maar je kunt er ook je eigen ontwerp mee
maken of het aanpassen naar behoefte. Je kunt er borduurpatronen van maken voor eigen gebruik of
er bestanden voor maken voor je hobbymachine (zoals de silhouette cameo) maar let op: Deze
digitale bestanden zijn alleen voor eigen gebruik! Natuurlijk kun je het resultaat (borduurwerk of het
fysieke ontwerp dat je met je hobbymachine hebt gemaakt) wel aan anderen cadeau doen.
Je kunt PGD-items met een persoonlijke licentie gebruiken voor een persoonlijke website, blog of je
eigen sociale media pagina’s maar hiervoor gelden wel enkele beperkingen (zie hieronder). Ander
toegestaan gebruik geldt voor specifieke non-profit of goede doelen en je eigen kleine, niet-design
gerelateerde bedrijfje. De precieze voorwaarden vindt je tevens hieronder. We hopen dat je onze
ruime persoonlijk gebruik licenties kunt waarderen!
1. Persoonlijk gebruik op het internet
Je kunt onze graphics met een PU licentie gebruiken voor je eigen website, je social media pagina of
blog. Voorbeelden van gebruik zijn bijvoorbeeld het maken van headers, achtergronden, banners en
signature tags. Het gebruik is echter alleen toegestaan als de items zijn samengevoegd (‘flattened’)
tot een jpeg of gif formaat én zijn verkleind tot 72 dpi. Individuele items mogen niet door anderen te
downloaden zijn door simpelweg gebruik te maken van de rechter muisknop noch eenvoudig
uitgesneden kunnen worden. Het is niet nodig te verwijzen of te linken naar onze website of

webwinkel of om credits te geven aan Pixel Giraffe Design maar als je het toch doet waarderen wij
dat zeker!
2. Publicatie in online galerieën en in bladen
Layouts of ontwerpen die je gemaakt hebt met onze graphics met een PU-licentie mag je plaatsen in
galerieën (galleries), fora of voor publicatie aanbieden voor bladen of e-magazines, zolang je deze
niet gebruikt voor promotie van enige commerciële activiteit. Dat is namelijk commercieel gebruik.
Het is tevens nodig om onze naam daarbij te vermelden (bijvoorbeeld: ‘gebruikte ontwerpen zijn
gemaakt door Pixel Giraffe Design / pixelgiraffedesign.com). Tenslotte dienen je ontwerpen of
layouts samengevoegd (‘flattened’) te worden aangeboden (jpeg formaat). Je mag ook plaatsen in
fora, bladen of galerieën als je daarmee prijzen kunt winnen (cadeaus, cadeaukaarten, coupons of
geld). Dit valt niet onder commercieel gebruik zoals wij dat bedoelen, zolang je het tenminste niet
gebruikt om je eigen ontwerpen voor de verkoop te promoten.
Als je het leuk vindt, stuur ons dan een mail met de publicatie, een link of een kopie. Het is altijd leuk
om te zien wat er met onze producten gemaakt wordt! Eventueel kunnen we jouw layouts of
ontwerp laten zien op onze website, in de web shop of in social media!
3. Wedstrijden
Hoewel geld generen met onze PU-items nooit toegestaan is, wordt er een uitzondering gemaakt
voor het deelnemen aan wedstrijden voor amateurdesigners, zoals een layout-competitie voor
digitaal scrappen met het gebruik van PGD-items, waarbij er geld te verdienen valt als je wint. Het is
daarbij wel noodzakelijk dat je Pixel Giraffe Design noemt bij het plaatsen of laten plaatsen van jouw
inzending (bijvoorbeeld: bij dit ontwerp is gebruik gemaakt van graphics van Pixel Giraffe Design/
pixelgiraffedesign.com)
4. Gebruik voor kleine non-profit doelen
We staan met onze PU licenties ook het ontwerpen van digitale en fysieke producten voor anderen
toe, zolang je voldoet aan alle van onderstaande 6 voorwaarden:
a) je geen professionele ontwerper bent en
b) er geen geld van eigenaar verwisseld: je werkt gratis en de producten die je aanbiedt zijn
giften en
c) je zorgt ervoor dat de originele PGD-graphic niet opnieuw te gebruiken is (geen delen die
later nog ingevoegd moeten worden, geen lagen (‘flattened’) en
d) geen gebruik voor grote non-profit of goede doelen-organisaties en
e) geen gebruik voor doelen die op welke wijze dan ook verwerpelijk zijn (immoreel, lasterlijk,
discriminatief, racistisch, illegaal) of voor politieke doeleinden en
f) je verwijst naar Pixel Giraffe Design en onze ontwerpen (ook al heb je deze flink veranderd)
niet claimt als eigen werk.

4a. Giften en persoonlijk onbetaald werk voor andere individuen (inclusief onbetaald S4O)
Je mag PGD-items met een PU-licentie gebruiken voor een ander individu, mits je daarvoor niet
betaald wordt of een onkostenvergoeding ontvangt. Met andere woorden: Je werkt gratis en wordt
niet betaald of gecompenseerd voor het aanbieden van de ontwerpen.

Ongewijzigde PGD-items kunnen alleen worden gebruikt op geprinte producten. Bijvoorbeeld kun je
voor een familiereünie t-shirts of petjes printen met een PGD-graphic erop (al dan niet aangepast
door jou). Je kunt een persoonlijk cadeau maken zoals een mok of een kalender voor een verjaardag
van een vriend. Je kunt items gebruiken om geprinte vriendenboeken of jaarboeken voor school te
maken. Je mag zelfs meer dan 500 uitnodigingen maken voor het huwelijk van een vriend met
gebruikmaking van PGD-items, zolang je niet betaald wordt voor het maken van de uitnodigingen.
Voor digitaal gebruik geldt dat het item geen actieve lagen mag hebben (‘flattened’) en voor gebruik
op internet geldt tevens dat het verkleind wordt naar 72 dpi. Je kunt PGD-items dan bijvoorbeeld
gebruiken voor het maken van een familiewebsite. Of je kunt er layouts, fotoalbums of scrapbooks
voor anderen van maken (zowel geprint als digitaal aangeleverd) zolang als je dit gratis doet en er
geen actieve lagen in het product dat je aanbiedt zit. Het product dat je aanbiedt dient geheel af en
voor de eindgebruiker te zijn. Dat betekent dat het niet opnieuw digitaal geherdistribueerd kan
worden, items opnieuw gebruikt kunnen worden door anderen en er geen delen meer zijn die later
nog door een ander ingevoegd of aangepast moeten worden. Het ontwerp moet ofwel geprint
worden aangeleverd of, wanneer het digitaal wordt gegeven, zonder lagen (jpeg, gif of PDF
formaten), voor gebruik op het internet moet het ontwerp ook worden verkleind naar 72 dpi.
Individuele items mogen niet makkelijk te downloaden zijn. Ook mogen de ontvangers niet in staat
zijn de losse graphics van het ontwerp dat je aanlevert nog te bewerken of te manipuleren of deze
makkelijk kunnen ‘uitknippen’.
Het is niet noodzakelijk om te verwijzen naar Pixel Giraffe Design voor dit gebruik maar dit wordt
zeker gewaardeerd!

4b. Non-profit gebruik en goede doelen
Je kunt onze graphics gebruiken voor alle kleinschalige goede doelen en non-profit organisaties,
uitgezonderd politieke of overheidsgerelateerde zaken en iedere vorm van verwerpelijk, illegaal,
lasterlijk, discriminatief of racistisch gebruik. Het is natuurlijk vrij subjectief wat ‘kleinschalig’ is dus
wij rekenen hier enigszins op je eigen oordeel maar organisaties die budget hebben gereserveerd
voor het maken van bijvoorbeeld relatiegeschenken, posters en aankondigingen vallen hier duidelijk
buiten. Een voorbeeld: Gebruik voor een aankondigingsposter voor hulpgoedereninzameling valt
hieronder, maar posters maken voor het Rode Kruis niet. Gebruik voor een lokale sportclub is prima,
maar niet voor een stedelijke of regionale (semi-)professionele sportclub.
Zoals al in de voorwaarden beschreven is, kun je onze PU items alleen gebruiken voor non-profit
doeleinden voor anderen als je hier zelf ook niet voor betaald of gecompenseerd wordt. Verder dient
het ontwerp dat je aanlevert geheel af te zijn, het is niet de bedoeling dat er nog delen zijn die nog
blanco zijn of nog kunnen worden aangepast. Het ontwerp dient daarom ofwel geprint te worden of,
wanneer het digitaal wordt aangeleverd, geen lagen meer te hebben (‘flattened’), dus in jpeg, gif of
PDF formaat. Als het ontwerp voor het internet wordt gebruikt, dient het ook nog verkleind te
worden naar 72 dpi. Voor dit soort gebruik vragen wij om attributie. Je kunt bijvoorbeeld een link
naar onze website of webshop plaatsen en/of vermelden dat de gebruikte graphics afkomstig zijn van
Pixel Giraffe Design.
5) Gebruik voor je eigen kleine bedrijf
Je kunt onze producten met een PU licentie ook gebruiken voor je eigen kleine bedrijf, met een
aantal beperkingen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

het betreft je eigen bedrijf en
het betreft een klein bedrijf aan huis, zonder werknemers en
onze graphics hebben geen directe relatie tot geldelijk gewin en
je bent geen (semi-)professionele designer en
onze graphics worden niet gebruikt voor het maken van logo’s of trademarks en
je zorgt ervoor dat de originele graphic van Pixel Giraffe Design niet (her)bruikbaar is voor
anderen en
g) je gebruikt onze graphics niet voor iets verwerpelijks (immoreel, lasterlijk, discriminatief,
racistisch of illegaal) of voor politieke doeleinden.
a) Het betreft je eigen bedrijf
Het maken van ontwerpen voor het bedrijf van een ander zien wij als commercieel gebruik, of je nu
betaald krijgt voor het maken of niet.
Het bedrijf in kwestie dient je eigen bedrijfje aan huis te zijn. Gebruik voor grotere of andersoortige
bedrijven zien wij altijd als commercieel gebruik.
b) Alleen voor kleine bedrijven aan huis
Je kunt alleen gebruik maken voor bedrijfsmatig gebruik van onze graphics met een licentie voor
persoonlijk gebruik, als het bedrijf naast van jezelf ook aan huis gesitueerd is en er geen andere
werknemers zijn. Je dient niet meer dan €50.000 per jaar te verdienen met je bedrijf.
c) Geen directe relatie met geldelijke gewin
Onze graphics voor persoonlijk gebruik mogen geen directe relatie hebben tot het verdienden van
geld (anders is het duidelijk commercieel gebruik). We geven hier een paar voorbeelden om het te
verhelderen. Je kunt onze ontwerpen gebruiken voor de website van je kleine bedrijf voor
huisgemaakte zeepjes, om de website op te fleuren. In dit geval hebben onze graphics geen direct
verband met datgeen je verkoopt en potentieel winst op maakt. Print je onze graphics echter op de
verpakkingen van de zeepjes of op de zeepjes zelf, dan heeft het wel een directe relatie tot mogelijke
winst. Ander voorbeeld: Fotografen kunnen onze PU graphics gebruiken om hun website of folders te
verfraaien maar mogen dit niet doen voor de fotoalbums die ze maken en/of verkopen aan hun
klanten.
d) Je bent geen (semi-)professionele designer
Indien je zelf een designer bent, kun je onze items voor persoonlijk gebruik niet gebruiken voor
alles dat je distribueert of voor je bedrijf, ook al voldoe je wel aan de andere voorwaarden. De
reden is dat dit verwarring kan veroorzaken bij klanten (zij kunnen denken dat het je eigen werk is)
en het lijkt ons ook nogal vreemd om het materiaal van een andere ontwerpen te gebruiken als je
zelf ook ontwerpt. Voorbeeld: Je kunt onze PU-graphics niet gebruiken om je website, visitekaartjes
of folders te verfraaien als je bijvoorbeeld gepersonaliseerde t-shirts ontwerpt, ook al gebruik je onze
PU-graphics niet om op de t-shirts zelf te printen.
Nota bene: Fotografen die niet daarnaast ook designen of designs gebruiken om hun producten
(zoals fotoalbums) te verfraaien worden niet gezien als designers.
e) Geen logo’s of trademarks
Het is nooit toegestaan om logo’s of trademarks te maken, of het nu geregistreerde zijn of niet.

f) Geen (her)distributie, niet opnieuw te gebruiken
PGD items met een licentie voor persoonlijk gebruik mogen nooit worden ge(her)distribueerd of
op een wijze worden opgeslagen dat anderen deze kunnen distribueren of gebruiken.
Bijvoorbeeld: items weggeven, delen, posten, plaatsen op internetfora of gebruikersgroepen,
opslaan op sites waar anderen erbij kunnen om deze te downloaden. Items die ergens geplaatst zijn
waar anderen erbij kunnen dienen geen actieve lagen te hebben en op internet dienen zij daarnaast
verkleind te zijn naar 72dpi. Voor meer informatie over (her)distribueren zie de informatie daarover
onder punt 4 onder de persoonlijk gebruik licentie.
g) Geen gebruik voor verwerpelijke zaken en voor politieke doeleinden
Dit lijkt me voor zich spreken!

NOOT BETREFFEND BETAALDE SCRAP FOR HIRE (S4H) en SCRAPPEN VOOR
ANDEREN (S4O)
Scrapping for hire (S4H) en scrappen voor anderen (S4O) waar je voor betaald krijgt, inclusief het
maken van fotoalbums voor klanten, wordt niet gezien als gebruik voor een klein bedrijf dat onder
de persoonlijke gebruikslicentie valt, aangezien er hier een directe relatie is tot het gebruik van
onze producten tot het maken van (potentiële) winst. Je verdient hier geld middels gebruik van
onze producten.
Indien je onze producten met een licentie voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken voor betaalde
S4O of S4H, neem dan alsjeblieft contact op met ons. Dat kan via info@pixelgiraffedesign.com.
Indien je onze PU-producten alleen maar gebruikt voor persoonlijk gebruik en S4O en/of S4H en geen
ander gebruik, kun je waarschijnlijk korting krijgen op onze CU-producten of een S4O/S4H licentie
onze PU-producten verkrijgen om deze te mogen gebruiken voor betaalde S4O en S4H-activiteiten.
Realiseer je dan wel dat de CU-producten die je met korting hebt gekocht een beperktere licentie
hebben en niet voor andere commerciële activiteiten die we normaliter ook toestaan gebruikt
kunnen worden (zoals deze gebruiken voor je eigen designs om deze vervolgens te verkopen of om
deze te printen op spullen die je vervolgens verkoopt). Daarvoor is de volledige CU-licentie nodig.
Mocht je in de toekomst alsnog gebruik willen maken van onze CU-licenties, dien je alsnog de
volledige prijs te betalen. Je dient een S4O/S4H licentie aan te schaffen voor ieder PU-product dat je
voor S4O of S4H wilt gebruiken. De licentie is vervolgens wel ongelimiteerd voor het aantal projecten
dat je doet, oftewel, je kunt deze producten dan blijven gebruiken. Let er wel op dat je aan je klanten
nooit de digitale PGD-items mag verstrekken. Wat je aflevert dient het complete product te zijn (de
klant voegt niet later nog de eigen foto’s of namen toe, bijvoorbeeld), het product dient geen lagen
meer te bevatten (‘flattened’, in een jpeg of PDF formaat) of geprint aangeleverd te worden.

COMMERCIEEL GEBRUIK (CU)
Indien je van plan bent geld te verdienen met het gebruik van onze producten dan is dit
waarschijnlijk de licentie die je nodig hebt. De CU-licentie omvat ook al het toegestane persoonlijke
gebruik, betaald scrappen voor anderen (S4O) en scrapping for hire (S4H).
Indien jouw bedrijf, of het bedrijf waar je voor werkt, meer dan €100.000 winst maakt OF
je wilt digitale producten verkopen aan personen of bedrijven die de intentie hebben deze
door te verkopen (CU4CU) dan volstaat deze licentie niet. In dergelijke gevallen kun je contact met

ons opnemen (info@pixelgiraffedesign of via het contactformulier op onze website) en dan kunnen
we kijken of het mogelijk is om aan jouw vraag te voldoen. Dit is geen garantie, het is niet altijd
mogelijk vanwege licenties van producten van anderen waar wij soms gebruik van maken.
We staan nooit toe dat onze digitale ontwerpen worden verkocht via grafische markten en
stock image sites, noch staan we enige vorm van bulkverkoop van onze digitale items toe, ook al
heb je het originele item significant aangepast of gewijzigd.
Pixel Giraffe Design bidet twee verschillende licenties voor commercieel gebruik aan. Één licentie
beslaat digitale items die jij vervolgens voor verkoop aanbiedt en de andere beslaat het printen op
fysieke/tastbare producten die jij dan aanbiedt voor de verkoop.
De reden dat we twee verschillende CU licenties aanbieden is omdat digitale producten direct
concurrerend kunnen zijn met de PGD-graphic, zeker als we zouden toestaan dat er niet of nauwelijks
veranderingen in aangebracht zouden hoeven worden. Voor geprinte producten is dit anders. Wij zijn
ons ervan bewust dat dit een behoorlijk unieke wijze van licentiëring is maar wij zien dit als de enige
manier om CU producten aan te bieden zonder in een vreemde competitieve situatie met andere
designers terecht te komen en de licentie nog enigszins begrijpelijk te houden.
Mocht je vragen hebben over onze licenties, aarzel dan niet contact op te nemen.
Noot: Beide CU licenties zijn niet in iedere webshop verkrijgbaar als gevolg van de aard van de
desbetreffende webshop (sommigen bieden bijvoorbeeld alleen graphics aan voor digitaal scrappen).
Indien je geïnteresseerd bent in een ander gebruik dan mogelijk is via desbetreffende webshop, kun je
contact opnemen via info@pixelgiraffedesign.com. Dit is echter geen garantie: Voor sommige
producten is het vanwege copyrights en andere licenties van producten waarvan wij gebruikt hebben
gemaakt, niet mogelijk om er op een andere manier gebruik van te maken.
In de webshop kunnen sommige producten alleen met een licentie voor persoonlijk gebruik worden
aangeboden, anderen hebben wellicht slechts een van onze twee CU licenties (digitaal of print CU).
Sommige producten kunnen verkrijgbaar zijn met een PU licentie of een CU licentie. Het is dan exact
hetzelfde product maar je betaald dan extra als je een CU-licentie wilt (je betaald dan voor het recht
om te kunnen verdienen aan onze producten). Soms heeft of biedt de CU-variant bepaalde extra’s ten
opzichte van de PU-variant, zoals lagen om makkelijk onderdelen te kunnen kleuren, bijvoorbeeld. In
de winkel wordt altijd duidelijk vermeldt of er meerdere licenties zijn en of de producten dan
verschillen van elkaar. We raden je aan de beschrijvingen goed door te lezen en je ervan te verzekeren
dat je de juiste licentie hebt geselecteerd alvorens het product aan te schaffen en tevens dat je zeker
weet dat je niet hetzelfde product al in je bezit hebt. Eenmaal gedownload kunnen we namelijk geen
geld meer teruggeven gezien de aard van onze producten.
Producten met alleen een CU licentie worden duidelijk als dusdanig gemarkeerd op de
previewafbeelding en, eenmaal in je bezit, kun je het herkennen aan de productnaam die eindigt op
‘_CU-’, gevolgd door -D of -P, voor onze digitale of printed commercieel gebruiklicenties, die hieronder
verder worden toegelicht.
De digitale commerciële gebruikslicentie (CU-D) omvat gelimiteerd commercieel gebruik voor digitale
creaties die je aanbiedt voor de verkoop (bijvoorbeeld digitale scrapbooking kits voor persoonlijk
gebruik, digitale borduurpatronen, digitale designs voor hobby machines, website design en voor het
verfraaien van fotoalbums -in het laatste geval: neem dan contact op met ons als je onze CU-items
alleen gebruikt voor dit soort werk, je komt mogelijk in aanmerking voor een karting! Zie voor meer
informatie de noot betreffende S4H en S4O hierboven). Voor meer informatie over de CUdigital
licentie, zie hieronder.

De print commerciële gebruikslicentie (CU-P) of fysieke commerciële gebruikslicentie maakt het
mogelijk om geprinte creaties op fysieke producten aan te bieden voor de verkoop. Voorbeelden: Je
kunt onze graphics printen op t-shirts, mokken, kaarten et cetera en deze vervolgens voor de verkoop
aanbieden. Het grootste verschil met de CU-D licentie is dat je producten met een CU-P licentie niet
noodzakelijkerwijs op creatieve wijze hoeft aan te passen (je kunt ze gebruiken zoals je ze koopt, ‘as
is’). Voor meer informatie over de CUprinted licenties, zie verderop.
A. Algemene voorwaarden voor commercieel gebruik
Gebruik het item commercieel zolang:
1. jij (of het bedrijf waarvoor je werkt) niet meer dan €100.000 per jaar winst maakt met
design-gerelateerd werk en
2. je jouw ontwerpen niet verkoopt via stock image websites, graphic markets of design
companies en
3. je geen grote hoeveelheden aanbied op de markt (gratis of voor de verkoop): niet meer
dan 1000 producten of voor 50 websites en
4. je het PGD-item niet gebruikt voor iets verwerpelijks (lasterlijks, disciminatiefs, racistisch
of illegaal) of politieks en
5. je het ontwerp niet claimt als eigen werk, zelfs wanneer je het originele item significant
hebt gewijzigd en/of je eigen originele artistieke werk hebt toegevoegd, copyright blijft in
het bezit van Pixel Giraffe Design, credit is niet nodig, hoewel dit wel gewaardeerd wordt
en
6. het product dat je aanbied voor de verkoop (of als gift) is voor persoonlijk gebruik en
wordt aangeboden aan de eindgebruiker en
7. je gebruikt het item niet om trademarks of logo’s te maken (zelfs als deze niet
geregistreerd zijn) zonder expliciete toestemming van PGD en
8. je kunt de originele digitale PGD-graphics nooit bij je afgeleide werk aanbieden.
Ad A1 Alleen voor relatief kleine bedrijven
Als jij, je bedrijf, het bedrijf waarvoor je werkt of dochterondernemingen meer dan €100.000 per jaar
winst maken, neem dan contact met ons op om een apart contract te laten opstellen voor het
gebruik van onze CU-items alvorens producten aan te bieden die onze graphics bevatten of waarbij
gebruik gemaakt wordt van onze graphics.
Ad A3 Geen bulkverkoop
Er is een maximum ingesteld om te voorkomen dat de markt overvoerd wordt met dezelfde graphics
en patronen en om ons ervan te verzekeren dat er enige tijd aan wordt besteed en moeite voor
wordt gedaan in plaats van simpelweg grote hoeveelheden aan te bieden van het werk van een
ander. Verkoop via stock image websites, graphic markets en dergelijke wordt nooit toegestaan, zelfs
niet als het originele item significant is gewijzigd of eigen werk is toegevoegd.
Ad A5. Niet claimen als je eigen werk
Je kunt nooit een graphic waarvoor gebruik is gemaakt van een PDG-item als eigen werk claimen, ook
al heb je het significant veranderd of je eigen werk toegevoegd. Copyright is en blijft in handen van

Pixel Giraffe Design/Maaike van der Stappen. Je kunt de graphics niet in een andere verpakking
aanbieden, doorverkopen of herdistribueren in de staat waarin zij waren (‘as is’) aangeboden door
Pixel Giraffe Design.
Het is niet noodzakelijk bij de verkoop credit te geven maar het wordt zeker gewaardeerd!
Ad A6
De licentie voor commercieel gebruik die je verkreeg bij het downloaden van het product is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een andere persoon, ander bedrijf of entiteit. Dat
betekent dat het product dat jij maakt met behulp van PGD-graphics bedoeld is voor persoonlijk
gebruik en voor de eindgebruiker, jouw klanten gebruiken dit product niet meer voor de verkoop of
geldelijk gewin en redistribueren het niet opnieuw (zelfs niet gratis). Ook kun je het niet verkopen
aan een derde partij die het doorverkoopt of herdistribueert. De enige uitzondering betreft een klant
die een enkel product koopt als persoonlijk cadeau voor een ander. Een persoonlijk cadeau voor
vrienden of familie valt niet onder de commerciële redistributie zoals hier wordt bedoeld.

B. CU digitale licentie (CU-D)
Onze producten met een commerciële digitale licentie dienen gezien te worden als instrument om je
eigen creatieve ontwerpen te maken in plaats van als reeds afgerond product. Om deze te
herdistribueren/commercieel te kunnen gebruiken dien je ze te wijzigen. De originele graphic moet
daarbij ook niet meer toegankelijk zijn voor een ander persoon.
Je kunt onze graphics met een CU-D licentie gebruiken voor bijvoorbeeld digitale scrapping kits,
digitale borduurpatronen, digitale bestanden voor hobby- en embossingmachines die je vervolgens
aanbiedt voor de verkoop. De bestanden die je aanbied dienen voor persoonlijk gebruik te zijn
(worden aangeboden met een PU-licentie), jouw klanten herdistribueren deze niet verder (niet voor
de verkoop noch gratis). Je kunt onze CU-D items gebruiken voor het verfraaien van websites die je
maakt en daarvoor betaald krijgen. De enige wijziging die dan wordt verwacht is dat het verkleind
wordt naar 72 dpi. Indien mogelijk, dient het item ook samengevoegd te worden (‘flattened’).
Het is niet nodig de naam van Pixel Giraffe Design te vermelden, al waarderen wij dat natuurlijk wel.
Je kunt echter nooit copyrights claimen, zelfs niet wanneer je het originele item significant hebt
gewijzigd of je eigen werk hebt toegevoegd.
Gebruik de graphic voor je eigen digitale ontwerpen en verkoop deze ontwerpen of krijg betaald voor
je werk, zolang:
1. je voldoet aan alle condities genoemd onder A (algemene voorwaarden voor
commercieel gebruik);
2. het originele PGD item significant is gewijzigd, het kan niet in de originele staat (‘as is’)
worden aangeboden noch mag het makkelijk alsnog te extraheren zijn;
3. als het voor website gebruikt wordt het verkleind is naar 72 dpi en waar mogelijk
samengevoegd met andere lagen of ontwerpen (‘flattened’);
4. wanneer het gebruikt wordt voor scrapbooking kits, de PGD-items niet meer dan 30%
van de totale kit uitmaken en de kit primair bestaat uit origineel eigen werk; in andere
digitale designs mogen PGD-items niet het primaire onderdeel zijn en dient het gemixed
te zijn met origineel werk van jouw hand;

5. het PGD item niet gebruikt wordt om instrumenten voor designers te maken (zoals
brushes, actions, scripts, tubes, overlays en templates)
Ad B2. Significante verandering voor het ontwerp te verspreiden of te verkopen
Je kunt Pixel Giraffe Design items niet digital aanbieden in de originele staat (‘as is’) of items opnieuw
verpakken (en claimen als eigen werk). Er dienen enige significante wijzigingen te worden
aangebracht aan de PGD items voordat ze voor de verkoop kunnen worden aangeboden. Het is
natuurlijk vrij subjectief wat ‘significant’ inhoudt. Het simpelweg een andere kleur geven, roteren of
de grootte wijzigen is duidelijk niet een significante verandering. Wij bedoelen dat je er een unieke,
eigen creatieve draai aan geeft, waarbij er enige tijd en moeite in gestoken moet worden alvorens
het verkocht wordt.
In sommige gevallen is verandering niet erg geschikt, bijvoorbeeld bij relatief eenvoudige elementen
zoals knopen en lintjes, zeker wanneer het PGD-item al een patroon heeft. In dergelijke gevallen hoef
je je echt geen zorgen te maken als je deze alleen maar een ander kleurtje geeft voordat je ze
aanbiedt voor de verkoop. Natuurlijk geldt daarbij wel dat de overige onderdelen van je werk
(design, scrappingkit of wat dan ook) wel duidelijk meer eigen inbreng heeft gehad en hier duidelijk
tijd aan is besteed en moeite voor is gedaan. Het is, bijvoorbeeld, best toegestaan een scrappingkit te
maken voor de verkoop waarbij je naast eigen werk en enkele PGD-items die je flink hebt aangepast
ook enkele (niet meer dan twee) items toevoegt die je slechts beperkt hebt gewijzigd.
Ad B3. Websites
Voor het ontwerpen van websites hoef je de PGD graphic niet creatief aan te passen (bijvoorbeeld
eigen origineel werk toe te voegen of er een creatieve draai aan te geven) maar het mag niet ‘as is’
worden gebruikt omdat het dan vaak simpelweg kan worden gedownload door anderen. Het item
dient altijd verkleint te worden naar 72dpi en als het gemixed wordt met andere ontwerpen dient
het samengevoegd te worden (‘flattened’) met de andere items.
Ad B4. PGD items kunnen niet het hoofdontwerp zijn
PGD graphics kunnen niet het hoofdonderdeel van een ontwerp of product zijn. In het geval van
scrapbooking kits kunnen (aangepaste) PGD-items niet meer dan 30% van het totaal zijn. Wanneer je
een ontwerp maakt voor de verkoop of waarvoor je betaald wordt, dient het voornaamste deel
origineel werk te zijn. Wanneer je twijfelt, neem dan van tevoren contact op met ons via
info@pixelgiraffedesign.com.
Ad B5. Items kunnen niet worden aangeboden als designer tool
Onze ontwerpen kunnen niet worden aangeboden als designinstrument voor de verkoop. We
denken hierbij aan instrumenten als brushes (stempels), actions, scripts, tubes, styles/stijlen,
patterns/patronen en overlays. Deze worden niet beschouwd als een eindproduct en het kan leiden
tot directe concurrentie met het originele PGD item. Wat wel kan, is dat je een patroon maakt en
deze vervolgens niet als een patroon of .png-bestand maar mengt met eigen werk tot een
achtergrond of paper en deze samenvoegt (‘flatten’) tot bijvoorbeeld een jpeg formaat.
Een uitzondering is een quickpage die onze ontwerpen bevat (een quickpage is per definitie niet een
eindproduct omdat het bedoeld is dat de klant er nog iets aan toevoegt). Je kunt quickpages maken
en vervolgens verkopen waarbij je gebruik maakt van PGD-graphics maar de quickpages mogen geen
actieve lagen bevatten waarbij je klant in staat is de individuele PGD-items (elementen, patronen) te

manipuleren, aan te passen of makkelijk uit te knippen. Een quickpage moet worden opgeslagen als
png, jpeg of PDF bestand.
Noot: Freebies
Je kunt gratis producten (freebies) maken met onze CU-items (je eigen ontwerpen maken met
behulp Pixel Giraffe Design graphics en deze vervolgens gratis weggeven. Ook hier geldt dat je wel de
items significant dient aan te passen en je eigen werk de hoofdmoot moet zijn. Er gelden dezelfde
regels als voor items die je aanbiedt voor de verkoop: Dus significante verandering aanbrengen, niet
meer dan 30% van de items van een scrapkit bestaat uit (aangepaste) PGD onderdelen en eigen
origineel werk beslaat de hoofdmoot van je werk.
C. CUprinted licentie (CU-P)
Je kunt onze producten met een CUprinted licentie gebruiken voor je eigen (kleine) ontwerpbedrijf,
dat fysieke producten met geprinte graphics verkoopt aan haar klanten.
Je kan bijvoorbeeld onze graphics printen op decoratie, accessoires, mokken, pennen, kaarten,
sleutelhangers, kleding, labels etc. en het resultaat verkopen. Je kunt je items verkopen via je eigen
winkel of website of via grote e-selling sites (zoals bijvoorbeeld eBay, Fiverr, Amazon, Marktplaats of
Etsy). Producten zijn expliciet bedoeld voor persoonlijk gebruik voor de eindgebruiker en niet bedoelt
om doorverkocht te worden of om commercieel gebruikt te worden door jouw klanten. Bulkverkoop
wordt niet toegestaan! Attributie wordt gewaardeerd en wij zouden het zeker waarderen als je
hieraan gehoor geeft, zeker als je onze graphics ongewijzigd gebruikt.
Gebruik het item voor fysieke producten voor de verkoop zolang:
1. je voldoet aan alle condities genoemd onder A (algemene voorwaarden voor
commercieel gebruik);
2. je geen grote hoeveelheden verkoopt (niet meer dan 500) of dezelfde graphic voor meer
dan twee projecten of verschillende producten;
3. je mag onder geen beding de klant ook voorzien van de digitale versie van de PGD
graphic waar je gebruik van hebt gemaakt (samengevoegd of niet).

Ad C1. Geen bulkverkoop/grote hoeveelheden
Onze items mogen niet gebruikt worden om grote hoeveelheden producten te voorzien van graphics
voor de verkoop. Het maximale aantal dat je kunt verkopen is gesteld op 500. Dit maximum is
ingesteld om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld door dezelfde patronen en elementen en
eindeloos worden verkocht en er enige tijd en moeite in gestoken wordt in de productie. Het is geen
probleem om de producten aan te bieden via grote e-selling sites als Ebay, Amazon, Etsy en
Marktplaats, indien je dat wilt.
Ad C2. Includeer niet de digitale graphic.
Wanneer je een fysiek product met een graphic van PGD aanbiedt, kun je daarbij nooit de digitale file
toevoegen, ook niet als je deze gewijzigd hebt of eigen origineel werk hebt toegevoegd. Copyrights
blijven in het bezit van Pixel Giraffe Design en jouw klanten hebben geen licentie voor toegang en

gebruik van de digitale graphic, ook niet voor persoonlijk gebruik. Licenties zijn persoonsgebonden
en niet overdraagbaar en dus alleen voor eigen gebruik.

Bedankt voor het respecteren van onze licenties
In dit document hebben we veel aandacht besteed aan het geven van voorbeelden en uitgebreid
uitleg gegeven en we hopen dat dit gewaardeerd wordt. Als de informatie in deze Productlicentie
niet de noodzakelijke informatie oplevert of er wordt niet in genoemd waarvoor je ons product voor
zou willen gebruiken, stuur dan gerust een e-mail naar info@pixelgiraffedesign.com of neem contact
op via ons contactformulier op de website. Wij willen er wel op wijzen dat gebruik dat niet specifiek
in dit document wordt genoemd mogelijk kan worden gezien als inbreuk op internationaal
auteursrecht en dat het jouw verantwoordelijkheid is je aan de voorwaarden te houden. Pixel Giraffe
Design is niet aansprakelijk voor inbreuk door jou, eventuele claims van derden worden direct
doorgestuurd (zie onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie over aansprakelijkheid).
Veranderingen in de Productlicenties
Pixel Giraffe Design behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de productlicenties
waaronder onze graphics worden aangeboden aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. De
actuele versie is te vinden op onze website pixelgiraffedesign.com en deze vervangt automatisch alle
voorgaande versies (zoals die is bijgevoegd bij de download van het product). De productlicenties
worden actueel zodra deze gepubliceerd zijn op onze website. Het is je eigen verantwoordelijkheid
om op de hoogte te zijn van de gebruikerslicenties en je overeenkomstig de wetten en regels te
gedragen, we raden je dan ook aan altijd de laatste versie te lezen alvorens onze producten te
gebruiken. Gebruik van onze producten houdt expliciet in dat je onze Productlicenties accepteert.

Laat ons je werk zien!
We nodigen je van harte uit ons je layouts of ontwerpen te sturen waarin je gebruik maakt van onze
graphics of de link waar deze gepubliceerd zijn. We vinden het erg leuk om jouw werk te zien! Als je
ons je werk stuurt, kunnen we deze eventueel ook plaatsen op onze website, op sociale medie of in
de webwinkel.
Dit document werd voor het laatst aangepast op 17 augustus 2016.
Deze Productlicenties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Copyright 2016 © Pixel Giraffe Design Alle rechten voorbehouden.

