Voorwaarden foto‐ en filmbeleid Wereldhave Nederland B.V. en Wereldhave Management
Nederland B.V.
Aan het verlenen van toestemming voor het fotograferen, filmen en/of het maken van
geluidsopnames in een Wereldhave winkelcentrum zijn de volgende voorwaarden verbonden.
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wereldhave: groepsvennootschappen van Wereldhave Nederland B.V. dan wel Wereldhave
Management Nederland B.V. die zijn gevestigd in Nederland.
Retailbooking:
Opdrachtnemer: degene die via Retailbooking toestemming heeft voor het fotograferen, filmen
en/of het maken van geluidsopnames in een van de winkelcentra van Wereldhave.
2. Opdrachtnemer dient ten alle tijden de schriftelijke toestemming van het winkelcentrum –
middels een brief vanuit Retailbooking, inclusief deze Voorwaarden, bij zich te dragen en op
eerste verzoek te tonen aan Wereldhave en/of de beveiliging van het winkelcentrum.
3. Opdrachtnemer mag nimmer de veilige gang van zaken en de commerciële gang van zaken in het
winkelcentrum verstoren en Opdrachtnemer dient de privacy van de winkelcentrumbezoekers en
(medewerkers van) de winkeliers niet schaden of in geding brengen.
4. Opdrachtnemer dient alle aanwijzingen die door bevoegd management van het winkelcentrum
of de beveiliging van het winkelcentrum gegeven worden nauwkeurig en prompt op te volgen.
Het niet tijdig en/of volledig opvolgen van dergelijke instructies kan leiden tot onmiddellijke
intrekking van de gegeven toestemming voor en het stopzetten van het fotograferen, filmen
en/of het maken van geluidsopnames in het winkelcentrum en verwijdering uit het
winkelcentrum.
5. Wanneer het naar het oordeel van Wereldhave in verband met de orde, veiligheid of goede
bedrijfsvoering noodzakelijk is, heeft het bevoegd management van het winkelcentrum en de
beveiliging van het winkelcentrum het recht om zonder opgaaf van redenen bepaalde personen
waaronder ook Opdrachtnemer, niet toe te laten of te (laten) verwijderen en geplande
activiteiten en opnamen op elk tijdstip – ook tijdens opnamen – te annuleren.
6. Individuele muziekinstallaties dienen ter voorkoming van geluidsoverlast een doordringende
equivalent geluidsniveau te respecteren van maximaal 50 dB.
7. Het is niet toegestaan materiaal van welke aard dan ook te bevestigen aan het plafond, de
overkapping, de kolommen etc. van het winkelcentrum of om uitstallingen zoals reclameborden,
vlaggen, kledingrekken, automaten, kiddy rides of andere vormen van uitstallingen te plaatsen.
8. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Wereldhave promotionele activiteiten
(bijvoorbeeld flyeren) in het winkelcentrum te ontplooien.
9. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken. Boetes of
(schade)claims voortvloeiende uit het overtreden van (milieu‐)wet‐ en regelgeving zullen te allen
tijde op de veroorzaker verhaald worden. Overlast door (zwerf)afval, veroorzaakt door
Opdrachtnemer, zal na overleg met de gemeentelijke overheid bestreden en beboet worden
conform de daarvoor geldende plaatselijke verordeningen. Opdrachtnemer is verplicht om het
winkelcentrum vrij, schoon en veilig te houden.
10. Bij calamiteiten dient Opdrachtnemer de richtlijnen en aanwijzingen van de huismeester of
beveiliging, politie en brandweer direct en stipt op te volgen.
11. Wereldhave is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die voortvloeit uit het (moeten)
naleven van deze voorwaarden en/of het opvolgen van richtlijnen, redelijke instructies of
handelingen van Wereldhave of of de beveiliging van het winkelcentrum.
12. Opdrachtnemer zal geen daden verrichten waardoor de reputatie van het winkelcentrum en/of
Wereldhave geschaad wordt.
13. Het is Opdrachtnemer absoluut verboden om bezoekers, (medewerkers van) Wereldhave en de
beveiliging, (medewerkers van de) winkeliers, enzovoorts van het betreffende winkelcentrum
herkenbaar in beeld brengen, tenzij betreffende persoon of personen hiervoor ondubbelzinnig

toestemming hebben gegeven. Opdrachtnemer dient de gegeven toestemmingen te bewaren en
op eerste verzoek te tonen en afschriften daarvan aan Wereldhave te geven.
14. Het is Opdrachtnemer verboden om het gemaakte foto‐, film‐ of geluidsmateriaal zonder
toestemming van Wereldhave c.q. het winkelcentrum ter beschikking aan derden te stellen, te
verspreiden, dupliceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor toestemming is
gegeven.

