
Tarievenlijst Stichting FotoAnoniem
Alle uitgevers, redacties en andere gebruikers van fotomateriaal kennen het probleem van 
"de verdwenen fotograaf"'. Zij willen een bepaalde foto graag publiceren, maar kunnen de 
naam- en adresgegevens van de fotograaf niet achterhalen. Zij kunnen de fotograaf dus ook 
niet om toestemming vragen, een vereiste om een foto rechtmatig te kunnen publiceren. 
Sinds een paar jaar kunnen deze gebruikers de hulp inroepen van de StichtingFotoAnoniem.

Lukt het niet om achter de noodzakelijke gegevens van de rechthebbende te komen, dan kunt 
u een Verzoek om Vrijwaring voor aanspraken van de auteursrechthebbenden indienen. Als 
FotoAnoniem u deze vrijwaring afgeeft betaalt u daarvoor de gangbare tarieven voor 
publicatie, vermeerderd met 15 procent administratiekosten. Stichting FotoAnoniem verbindt 
zich daarmee om u, de gebruiker, in en buiten rechte te vrijwaren tegen alle aanspraken van 
de auteursrechthebbende(n). Stichting FotoAnoniem reserveert de ontvangen bedragen voor 
uitbetaling aan rechthebbenden die achterhaald worden. Niet-uitbetaalde gelden blijven 
gereserveerd voor de uit de vrijwaringen voortkomende risico's en verplichtingen.

Stichting FotoAnoniem heeft geen commercieel oogmerk, maar wil op  deze wijze de 
mogelijkheid creëren voor gebruikers om foto's rechtmatig te publiceren zonder dat 
archieffoto's concurreren met de exploitatie van fotografen in het algemeen.
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Vrije licenties voor één jaar

! ! ! ! ! Alle gebruik: ! ! € 6338,00
Alle gebruik, maar geen advertenties, tv-reclame en billboards! € 2564,00
Juist alleen advertenties, tv-commercials en billboards! ! € 4131,00

De bovenstaande tarieven gelden voor gebruik gedurende één jaar.
Voor exclusiviteit voor één branche geldt een toeslag van 50%.
Voor algehele exclusiviteit geldt een toeslag van 100%.

Kranten, Dagbladen, Nieuwsbladen, Huis-aan-huis bladen

Bovenstaande prijzen zijn minimum adviesprijzen voor een éénmalige plaatsing.
Foto’s op de voorpagina van de krant : ! ! + 100%
Foto’s op de voorpagina van een katern : ! + 50%
NB: de zaterdagkranten hebben meestal een beduidend hogere oplage!

Persdiensten     
! ! ! ! per foto:! € 356,00!

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                             

Tarievenlijst Stichting FotoAnoniem

diagonaal v/d foto tot 5 13 18 25 36 50 cm
maximaalformaat tot ca 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm

oplage tot : 30.000 € 86 € 99 € 114 € 131 € 229 € 458
50.000 € 89 € 103 € 118 € 160 € 279 € 559

100.000 € 93 € 107 € 123 € 166 € 291 € 581
200.000 € 112 € 128 € 148 € 199 € 349 € 697
300.000 € 134 € 154 € 177 € 239 € 418 € 837
500.000 € 161 € 185 € 213 € 287 € 502 € 1.004

1.000.000 € 204 € 235 € 270 € 364 € 638 € 1.276



Tijdschriften, Maandbladen, Omroepbladen, Opiniebladen, Vakbladen, Clubbladen, Huisorganen, Theater-programma’s, Geïllustreerde 
bladen

diagonaal v/d foto tot 5 13 18 25 36 50 cm
formaat tot 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm

oplage tot : 20.000 € 100 € 115 € 132 € 179 € 312 € 625
30.000 € 110 € 127 € 145 € 196 € 344 € 687
50.000 € 121 € 139 € 160 € 216 € 378 € 756

100.000 € 133 € 153 € 176 € 238 € 416 € 832
200.000 € 153 € 176 € 202 € 273 € 478 € 956
300.000 € 164 € 189 € 217 € 293 € 512 € 1.025
500.000 € 189 € 217 € 250 € 337 € 591 € 1.181

1.000.000 € 227 € 261 € 300 € 405 € 709 € 1.417

Sponsored magazine’s

diagonaal v/d foto tot 5 13 18 25 36 50 cm
formaat tot 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm

oplage tot : 20.000 € 125 € 144 € 165 € 223 € 391 € 781
30.000 € 138 € 158 € 182 € 245 € 430 € 859
50.000 € 151 € 174 € 200 € 270 € 473 € 945

100.000 € 166 € 191 € 220 € 297 € 520 € 1.040
200.000 € 191 € 220 € 253 € 342 € 598 € 1.196
300.000 € 220 € 253 € 291 € 393 € 687 € 1.375
500.000 € 253 € 291 € 335 € 452 € 791 € 1.581

1.000.000 € 304 € 349 € 402 € 542 € 949 € 1.897
2.000.000 € 349 € 402 € 462 € 623 € 1.091 € 2.182
3.000.000 € 402 € 462 € 531 € 717 € 1.255 € 2.509
5.000.000 € 462 € 531 € 611 € 824 € 1.443 € 2.886

Foto’s op de omslag: +100%
Plaatsing van dezelfde foto in dezelfde editie tot 1/4 pagina bij de inhoudsopgave: 50% korting.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                          
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Reisgidsen

2 pag.
formaat tot: 1/4 pag 1/2 pag 1 pag /cover

oplage tot : 20.000 € 271 € 325 € 553 € 1.106
30.000 € 298 € 358 € 608 € 1.216
50.000 € 328 € 393 € 669 € 1.338

100.000 € 361 € 433 € 736 € 1.472
200.000 € 415 € 498 € 846 € 1.692
300.000 € 477 € 572 € 973 € 1.946
500.000 € 549 € 658 € 1.119 € 2.238

1.000.000 € 658 € 790 € 1.343 € 2.686

Foto’s op de omslag: +100%
Plaatsing van dezelfde foto in dezelfde editie tot 1/4 pagina bij de inhoudsopgave: 50% korting

Ansichtkaarten

diagonaal v/d foto 18 25 36 cm
formaat ca 10x15 15x20 20x30 cm

oplage tot :  2.000 € 178 € 231 € 320
3.000 € 214 € 278 € 385
5.000 € 256 € 333 € 462

10.000 € 308 € 400 € 554
20.000 € 369 € 480 € 665
30.000 € 443 € 576 € 797
50.000 € 532 € 691 € 957

100.000 € 691 € 898 € 1.244

Reklameansichtkaarten zoals uitnodigingen, mailingen, etc. + 25%.
Ansichtkaarten kunnen ook worden afgerekend op basis van het verkochte aantal; 
de vergoeding is dan ± 30% van de groothandelsprijs, met een minimum van € 116.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                                
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Televisie
informatieve programma's € 178
amusements programma's € 231

Televisiereclame
regionale reclame

eerste uitzending € 224
per herhaling € 85

landelijke reclame
eerste uitzending € 448

per herhaling € 213

Film & Video
verspreidingsgebied NL EU wereld

onderwijs € 128 € 178 € 248
documentaire € 212 € 283 € 355

speelfilm € 283 € 355 € 426
reclame/PR € 426 € 568 € 710

AV producties en powerpoint presentaties
onderwijs € 89 € 142 € 213

commercieel éénmalig € 124
commercieel meermalig € 178 € 356 € 534

Kabelkranten
uitzendduur 1 dag  week maand kwartaal jaar

aantal aansluitingen tot : 50.000 € 150 € 300 € 600 € 900 € 1.800
100.000 € 179 € 357 € 714 € 1.071 € 2.142
200.000 € 215 € 429 € 858 € 1.287 € 2.574
300.000 € 258 € 516 € 1.032 € 1.548 € 3.096
500.000 € 309 € 618 € 1.236 € 1.854 € 3.708

1.000.000 € 401 € 801 € 1.602 € 2.403 € 4.806

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                               
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Digitale- en elektronische media: DVD, CD-ROM
• Consumenten producten

oplage tot  3.000 € 142
5.000 € 156

10.000 € 180
20.000 € 207
30.000 € 238
50.000 € 273

100.000 € 314
200.000 € 361
300.000 € 415
500.000 € 478

1.000.000 € 549
Consumentenproducten, bestemd voor thuisgebruik, worden afgerekend op basis van de geproduceerde oplage. De hier genoemde richtprijzen betreffen niet meer 
dan enkel het recht tot vastlegging van de foto op CD en het verkopen van de overeengekomen oplage.

• Professionele producten
presentatie duur tot 1 week maand jaar langer

aantal presentatiepunten tot:  10 € 135 € 270 € 540 € 1.080
20 € 162 € 324 € 648 € 1.296
30 € 194 € 389 € 778 € 1.555
50 € 233 € 467 € 933 € 1.866

100 € 280 € 560 € 1.120 € 2.239
200 € 336 € 672 € 1.344 € 2.687
300 € 403 € 806 € 1.612 € 3.225
500 € 484 € 967 € 1.935 € 3.870

1.000 € 580 € 1.161 € 2.322 € 4.644

Het betreft hier het recht tot vastlegging op een CD/DVD, en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten.
Voor elk ander gebruik is aparte toestemming vereist. 
Er kan een korting worden verleend, die zowel afhankelijk kan zijn van het aantal foto’s van één fotograaf op een productie, als ook van het totaal aantal foto’s op de 
betreffende CD/DVD.
Professionele CD's en DVD's zijn bedoeld voor gebruik op beurzen,winkels en andere locaties. Ze worden dus niet als zodanig aan particulieren verkocht, maar 
worden als reclame of voorlichtingsmateriaal gebruikt.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                            
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Verpakkingen van beeld- en  geluiddragers en Games.
voor- achter- binnen-
kant kant kant

oplage tot : 3.000 € 563 € 370 € 199
5.000 € 619 € 407 € 219

10.000 € 681 € 448 € 241
20.000 € 749 € 493 € 265
30.000 € 824 € 542 € 292
50.000 € 907 € 597 € 321

100.000 € 997 € 656 € 353

Platenhoezen, verpakkingen voor mc’s, cd’s, minidiscs, videocassettes, DvD's voor winkelverkoop in de Benelux.
Als een foto voor verschillende soorten verpakkingen tegelijk wordt gebruikt, worden de oplages opgeteld.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                             
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Kalenders. Voor de verkoop in winkels

diagonaal v/d foto tot: 18 25 36 50 72 cm
formaat ca. 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 cm

oplage tot :  5.000 € 214 € 257 € 308 € 401 € 561
10.000 € 246 € 295 € 354 € 461 € 645
20.000 € 283 € 340 € 408 € 530 € 742
30.000 € 325 € 391 € 469 € 609 € 853
50.000 € 374 € 449 € 539 € 701 € 981

100.000 € 430 € 517 € 620 € 806 € 1.128
200.000 € 495 € 594 € 713 € 927 € 1.297
300.000 € 569 € 683 € 820 € 1.066 € 1.492

Hergebruik van een foto uit het binnenwerk op de omslag: 50% korting.

Reclame en handelskalenders

diagonaal v/d foto tot 18 25 36 50 72 cm
formaat ca. 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 cm

oplage tot :  5.000 € 267 € 320 € 384 € 500 € 700
10.000 € 307 € 368 € 442 € 575 € 805
20.000 € 353 € 424 € 508 € 661 € 925
30.000 € 406 € 487 € 585 € 760 € 1.064
50.000 € 467 € 560 € 672 € 874 € 1.224

100.000 € 537 € 644 € 773 € 1.005 € 1.407
200.000 € 618 € 741 € 889 € 1.156 € 1.619
300.000 € 710 € 852 € 1.023 € 1.330 € 1.861

Hergebruik van een foto uit het binnenwerk op de omslag: 50% korting.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                               
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Point of Sale:  Displays, affiches / posters, showcards.
diagonaal v/d foto 36 50 72 100 150 250 cm

formaat ca 20x30 30x40 40x60 60x80 1m2 3m2

oplage tot 100 € 320 € 384 € 461 € 599 € 779 € 1.012
200 € 352 € 422 € 507 € 659 € 857 € 1.114
300 € 387 € 465 € 558 € 725 € 942 € 1.225
500 € 426 € 511 € 613 € 797 € 1.037 € 1.347

1.000 € 469 € 562 € 675 € 877 € 1.140 € 1.482
2.000 € 515 € 618 € 742 € 965 € 1.254 € 1.630
3.000 € 567 € 680 € 816 € 1.061 € 1.380 € 1.793
5.000 € 624 € 748 € 898 € 1.167 € 1.518 € 1.973

10.000 € 686 € 823 € 988 € 1.284 € 1.669 € 2.170
20.000 € 755 € 905 € 1.087 € 1.413 € 1.836 € 2.387
30.000 € 830 € 996 € 1.195 € 1.554 € 2.020 € 2.626
50.000 € 913 € 1.096 € 1.315 € 1.709 € 2.222 € 2.888

Buitenreclame: Blow-ups, Affiches, Abri’s, Muppi’s, Billboards.
diagonaal v/d foto 72 100 150 250 300 500 cm

formaat ca 40x60 60x80 1 m2 3 m2 5 m2 10 m2
oplage tot 1 € 320 € 416 € 541 € 703 € 984 € 1.476

2 € 336 € 437 € 568 € 738 € 1.033 € 1.550
3 € 353 € 459 € 596 € 775 € 1.085 € 1.628
5 € 370 € 482 € 626 € 814 € 1.139 € 1.709

10 € 389 € 506 € 657 € 855 € 1.196 € 1.795
20 € 408 € 531 € 690 € 897 € 1.256 € 1.884
30 € 429 € 557 € 725 € 942 € 1.319 € 1.978
50 € 450 € 585 € 761 € 989 € 1.385 € 2.077

100 € 473 € 615 € 799 € 1.039 € 1.454 € 2.181
200 € 496 € 645 € 839 € 1.091 € 1.527 € 2.290
300 € 521 € 678 € 881 € 1.145 € 1.603 € 2.405
500 € 547 € 712 € 925 € 1.202 € 1.683 € 2.525

1.000 € 575 € 747 € 971 € 1.263 € 1.768 € 2.651
2.000 € 603 € 784 € 1.020 € 1.326 € 1.856 € 2.784
3.000 € 634 € 824 € 1.071 € 1.392 € 1.949 € 2.923
5.000 € 665 € 865 € 1.124 € 1.462 € 2.046 € 3.069

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                                  
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Folders, Brochures, Catalogi, Verpakkingen, Etiketten, Advertenties, Jaarverslagen, Telefoonkaarten, Reclamedrukwerk, Bedrukt textiel.

diagonaal v/d foto 13 18 25 36 50 72 100 Cm
formaat ca 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 60x80 Cm

oplage tot : 1.000 € 196 € 216 € 237 € 261 € 313 € 376 € 488
2.000 € 225 € 248 € 273 € 300 € 360 € 432 € 562
3.000 € 259 € 285 € 314 € 345 € 414 € 497 € 646
5.000 € 298 € 328 € 361 € 397 € 476 € 571 € 743

10.000 € 343 € 377 € 415 € 456 € 548 € 657 € 854
20.000 € 394 € 434 € 477 € 525 € 630 € 756 € 982
30.000 € 453 € 499 € 549 € 603 € 724 € 869 € 1.130
50.000 € 521 € 574 € 631 € 694 € 833 € 999 € 1.299

100.000 € 600 € 660 € 725 € 798 € 958 € 1.149 € 1.494
200.000 € 690 € 758 € 834 € 918 € 1.101 € 1.322 € 1.718
300.000 € 793 € 872 € 959 € 1.055 € 1.266 € 1.520 € 1.976
500.000 € 912 € 1.003 € 1.103 € 1.214 € 1.456 € 1.748 € 2.272

1.000.000 € 1.049 € 1.154 € 1.269 € 1.396 € 1.675 € 2.010 € 2.613
2.000.000 € 1.206 € 1.327 € 1.459 € 1.605 € 1.926 € 2.311 € 3.005
3.000.000 € 1.387 € 1.526 € 1.678 € 1.846 € 2.215 € 2.658 € 3.455
5.000.000 € 1.595 € 1.754 € 1.930 € 2.123 € 2.547 € 3.057 € 3.974

10.000.000 € 1.834 € 2.018 € 2.219 € 2.441 € 2.929 € 3.515 € 4.570
Elke miljoen meer : € 130 € 143 € 158 € 173 € 208 € 250 € 325

Voor de omslag van een brochure van meer dan 4 pagina's: + 50%
In het algemeen worden rechten voor het gebruik op verpakkingen slechts verleend voor een periode van drie jaar.
Voor het bepalen van de prijs worden de oplagen van de gebruikte media  bij elkaar opgeteld.
Bij herhaalde plaatsing worden de oplagecijfers eveneens opgeteld.

Lay-out en klantenpresentaties.      
! ! ! ! per foto: ! ! € 105! !

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                               
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Puzzels.
diagonaal v/d foto 25 36 50 72 100 cm

formaat tot 15x20 20x30 30x40 40x60 60x80 cm
oplage tot : 3.000 € 235 € 259 € 323 € 372 € 427

5.000 € 259 € 284 € 355 € 409 € 470
10.000 € 284 € 313 € 391 € 450 € 517
20.000 € 313 € 344 € 430 € 495 € 569
30.000 € 344 € 378 € 473 € 544 € 626
50.000 € 378 € 416 € 520 € 598 € 688

100.000 € 416 € 458 € 572 € 658 € 757
Verspreiding in Europa: + 50%.
Wereldwijd gebruik: + 100%

Boeken.
diagonaal v/d foto 13 18 25 36 50 foto auteur

formaat tot 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 achterop
oplage tot : 2.000 € 118 € 145 € 169 € 337 € 463 € 229

3.000 € 130 € 160 € 186 € 371 € 510 € 251
5.000 € 143 € 176 € 204 € 408 € 561 € 277

10.000 € 157 € 193 € 224 € 449 € 617 € 304
20.000 € 173 € 212 € 247 € 494 € 679 € 335
30.000 € 190 € 234 € 272 € 543 € 746 € 368
50.000 € 209 € 257 € 299 € 598 € 821 € 405

100.000 € 230 € 283 € 329 € 657 € 903 € 445

Foto’s op de omslag : + 100%
Let wel : per druk en taal moet er betaald worden!

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                             
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Internet.
Voor sites met een internationele domeinnaam of niet Nederlandstalig:

maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600
duur van het gebruik, tot één week € 214 € 257 € 308 € 370

tot één maand € 268 € 321 € 385 € 462
tot een kwartaal € 334 € 401 € 482 € 578
tot een half jaar € 418 € 502 € 602 € 722

tot een jaar € 522 € 627 € 752 € 903
langer dan een jaar € 653 € 784 € 940 € 1.129

Voor Nederlandstalige sites met een .nl domeinnaam:
maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600

duur van het gebruik, tot één week € 142 € 170 € 204 € 245
tot één maand € 178 € 213 € 256 € 307

tot een kwartaal € 222 € 266 € 320 € 383
tot een half jaar € 277 € 333 € 399 € 479

tot een jaar € 347 € 416 € 499 € 599
langer dan een jaar € 433 € 520 € 624 € 749

Voor sites zonder eigen domeinnaam:
maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600

duur van het gebruik, tot één week € 107 € 128 € 154 € 185
tot één maand € 134 € 161 € 193 € 231

tot een kwartaal € 167 € 201 € 241 € 289
tot een half jaar € 209 € 251 € 301 € 361

tot een jaar € 261 € 313 € 376 € 451
langer dan een jaar € 327 € 392 € 470 € 564

De internationale domeinnamen zijn domeinnamen die eindigen op .com, .org, etc.
Een site zonder eigen domeinnaam heeft een naam in de vorm van: http://www.provider/gebruiker.
De prijzen gelden voor de openings- of homepage van de site.
Voor pagina’s die 1 niveau dieper liggen: -25%    Voor pagina’s die 2 niveau’s dieper liggen: -50%    Voor pagina’s die 3 of meer niveau’s dieper liggen: -60%

Ook kan aan de gebruiker gevraagd worden om een tekst op te nemen die de bezoekers duidelijk maakt dat alle foto’s beschermd zijn door de auteurswet en dat er 
voor ieder gebruik eigenlijk toestemming van de fotograaf vereist is, maar dat dat in het geval van de onvindbare fotograaf via Fotoanoniem geregeld is.

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.
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Tentoonstellingen / hanggelden.
Per foto tot max. 1 vierkante meter per maand € 53

maximaal voor een permanente tentoonstelling € 534

Commercieel gebruik, beurzen, bedrijfspresentaties etc., zie pagina 10 (blow-ups etc.)

Public relations.
rechtenvrije distributie via internet € 712

Prijzen in euro’s en exclusief BTW.                                                                        
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