
 

Indien u een verhaal inzendt gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden: 

 

1. Het door u ingezonden verhaal is nog niet of nog niet in deze vorm eerder gepubliceerd. 

2. U kent of bent de rechthebbende van het verhaal zoals u dat aanbiedt aan Verloren 

Verhalen. 

3. U hebt de bron (rechthebbende) volledig naar waarheid vermeld bij inzending. 

4. U geeft toestemming aan Verloren Verhalen het door u ingezonden verhaal te publiceren en 

ziet af van verhaal van rechten op Verloren Verhalen voor het publiceren of anderszins 

gebruiken van het door u ingezonden verhaal. 

5. U geeft Verloren Verhalen toestemming in volledige vrijheid een door u ingezonden verhaal 

te verfilmen. 

6. U kunt geen rechten ontlenen aan het door Verloren Verhalen verfilmde verhaal dat 

oorspronkelijk als geschreven verhaal door u is ingezonden. 

7. Verloren Verhalen is vrij in het redigeren, wijzigen en/of inkorten van het door u 

ingezonden verhaal. 

8. Indien derden menen bewezen rechten te kunnen of mogen ontlenen aan het verhaal of de 

verhalen die u heeft ingezonden gaat u ermee akkoord dat u Verloren Verhalen hiervoor 

schadeloos stelt. 

9. Verhalen waarvan de bron u onbekend is kunnen alleen dan worden gepubliceerd indien u 

redelijkerwijs kunt aantonen dat het gaat om een verhaal dat door overlevering, mond op 

mond vertelling of erfenis van familie, generatie op generatie, tot u is gekomen. 

10. Indien u zelf de rechthebbende bent gaat u er mee akkoord dat, ook al publiceert u het 

verhaal op eerdere of latere datum middels een (andere) uitgeverij, u of deze uitgeverij 

geen rechten kan ontlenen, nu niet en in de toekomst niet, aan de publicatie of verfilming 

van het door u ingezonden verhaal bij Verloren Verhalen. 

11. U gaat er mee akkoord dat voor educatieve of integratiedoeleinden uw ingezonden verhaal 

door derden mag worden gebruikt. Te denken valt aan gouvernementele en non-

gouvernementele (onderwijs)instellingen, uiteraard met de door u gewenste 

naamsvermelding. Verloren Verhalen zal u op de hoogte brengen van dergelijk gebruik. 

12. Verloren Verhalen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor illegaal kopieer 

en plakwerk vanaf de Verloren Verhalen website door onbekende derden.  
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