Richtlijn fotografie- of filmvergunning
1. Algemeen opnameverbod is de regel
Beeldopnames (foto’s, video’s, digitale beelden) op de site van BASF zijn principieel verboden, of het
nu gaat om opnames met een fotoapparaat, gsm, smartphone, mobile device, video of andere
toestellen voor analoge of digitale beeldvorming.
Dit verbod geldt voor alle leveranciers, (onder)aannemers, contractanten, partners, andere bezoekers
en BASF-medewerkers.
2. Uitzonderingen op opnameverbod enkel mits specifieke vergunning
Op deze algemene regel kan een tijdelijke uitzondering worden toegestaan voor opnames waarvoor
een specifieke vergunning werd verleend. Uw contactpersoon bij BASF Antwerpen kan deze voor u
aanvragen.
Werkwijze:


Vraag uw contactpersoon bij BASF Antwerpen om minstens op 1 week op voorhand een
aanvraag in te dienen. Hij/zij kan dat doen via de intranettoepassing “Fotografievergunningen”
(link: https://e-applications.basf-ag.de/dat/basant/Fotovergunningen.nsf/AFV?OpenForm)



De aanvraag wordt behandeld en goed- of afgekeurd door de Information Protection
Officer van BASF Antwerpen en vervolgens door de opdrachtgever of verantwoordelijke
van het blokveld, installatie of werf.



Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt uw BASF-contactpersoon per e-mail een vergunning
toegestuurd. Hij/zij kan deze vervolgens aan de fotograaf bezorgen. Er wordt automatisch een
kopie van de vergunning bezorgd aan de Information Protection Officer en de dienst Site
Security.
Als de aanvraag wordt afgekeurd, krijgt de aanvrager per e-mail een motivatie hiervoor.



Zorg ervoor dat de fotograaf of filmploeg de uitgeprinte vergunning bij de hand heeft op het
moment van de opnames.

3. Regels voor het gebruik van opnames
Zelfs indien een vergunning voor het maken van foto’s of opnames verkregen is, blijft het gebruik van
opnames aan strikte regels gebonden.
Externe verspreiding van foto’s voor publicatie- of informatiedoeleinden is niet toegestaan, tenzij
daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring verleend is door de communicatiedienst van BASF
Antwerpen.
Aanvragen voor het gebruik van opnames voor externe doeleinden richt u per e-mail aan:
Communicatiedienst
BASF Antwerpen
telefoon: +32 3 561-2714
e-mail: communicatiedienst@basf.com
BASF Antwerpen N.V.
Scheldelaan 600
B-2040 Antwerpen 4
Telefoon : +32-3-561 21 11 (centrale)
Telefax: +32-3-561 37 47
Telex: 32414

RPR Antwerpen 0404.754.472
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