
DE VOORWAARDEN VAN ONZE GRATIS PLOTTERSTAD DESIGNS 
 
Onze gratis designs hebben geen commerciële licentie. 
Plotterstad geeft hierbij enkel toestemming om de gratis Plotterstad designs op fysieke producten te gebruiken 
voor eigen gebruik.  
 
Geen enkele licentie draagt het eigendom van onze designs over.  
Het auteursrecht draagt het eigendom niet over.  
Het auteursrecht voor alle (gratis) designs berust bij Bianca Roseboom van Plotterstad.nl.  
Je mag Plotterstad haar (digitale) bestanden niet doorverkopen of delen of de illustraties claimen als je eigen 
bestanden. 
 
DIGITALE VERKOOPBEPERKINGEN 
Je mag de (gratis) designs van Plotterstad, de digitale bestanden niemand laten downloaden, of weggeven. 
Je mag de Plotterstad-bestanden niet verkopen, delen, claimen, overdragen, lenen of kopiëren. 
 
ONAANVAARDBAAR COMMERCIEEL GEBRUIK 
Niet toegestaan: onze (gratis) ontwerpen/designs gebruiken voor commercieel gebruik of deze doorverkopen. 
(Je kan en mag geen digitale bestanden van deze designs maken om door te verkopen als je eigen bestand.) 
 
Niet toegestaan: het aanbieden van Plotterstad-bestanden en of afbeeldingen gemaakt met Plotterstad designs 
in een Facebook-groep, Google Drive, Dropbox of andere online opslagschijven.  
Dit is ten strengste verboden. 
 
Als je op de hoogte bent van een individuele, online winkel die digitale bestanden of designs etc. van Plotterstad 
verkoopt, moet je deze melden aan Bianca Roseboom, info@plotterstad.nl. Je blijft anoniem. 
 
Het gebruik van Plotterstad designs zonder een commerciële licentie of het verkopen van digitale bestanden voor 
commercieel gebruik, zal worden gemeld aan/bij diverse instanties en bedrijven etc. waar deze (mijn) designs 
verkocht worden, Facebook of de hostingservice wegens auteursrechtenschending.  
Verdere gerechtelijke stappen zullen het gevolg zijn. 
 
SYSTEEM VEREISTEN 
Je moet weten hoe je de zip-mappen / zip-bestanden kunt openen / uitpakken.  
Op pc’s klik je meestal met de rechtermuisknop op de zip en ga je naar "alles uitpakken".  
 
Dubbelklik op een Mac op het bestand om het te openen. Let op: als dit niet gebeurt voordat je de afbeeldingen / 
designs probeert te gebruiken, krijg je mogelijk een foutmelding.  
 
Je hebt ook ontwerpsoftware nodig die bijvoorbeeld SVG, EPS, Studio, PNG- en JPG-bestanden kan ondersteunen 
en waarmee je eventueel in lagen kunt werken.  
Ik gebruik zelf Adobe Illustrator, Photoshop, Silhouette Studio, en nog veel meer programma’s, maar er zijn 
tientallen eenvoudige programma's beschikbaar die deze functie hebben.  
 
TERUGBETALINGEN 
Vanwege het digitale karakter van digitale downloads is retourneren, ruilen en / of terugbetalingen niet mogelijk. 
 
Bianca Roseboom (Plotterstad) is niet aansprakelijk voor claims, verliezen of kosten in verband met claims die 
zich voordoen doordat je onze designs gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 

 


