Utrecht, januari 2020

Het prentenboek Dit is UIL van Libby Walden en Jacqui Lee staat in de Prentenboeken Top Tien 2021.
Veltman Uitgevers vindt het erg leuk als onder andere scholen en bibliotheken voorlezen uit Dit is Uil
tijdens de Nationale Voorleesdagen. Auteursrechtelijk is het echter niet toegestaan om het gehele
boek voor te lezen en alle illustraties te gebruiken. De voorschriften hiervoor delen wij hieronder.
•

Gedurende de Nationale Voorleesdagen 2021 mag u kosteloos en uitsluitend voor nietcommerciële doeleinden een educatief project rondom het boek bedenken en uitvoeren.

•

Voor de diverse projecten die in het kader van de Voorleesmaanden van start zullen gaan,
hebben wij een aantal illustraties digitaal, 2D omslag, en campagnebeeld beschikbaar. U kunt
de bestanden via deze WeTransferlink downloaden. Het is niet toegestaan om meer of
andere afbeeldingen uit het boek te gebruiken.

•

Het door u ontwikkelde project mag gedurende deze periode uitsluitend op een eigen kanaal
geüpload worden en vervolgens door bezoekers alleen bekeken worden na inloggen met een
code. Het is niet toegestaan de gehele inhoud van het boek integraal zichtbaar te tonen en
openbaar te maken. Vanaf 1 februari 2021 dient al het materiaal weer verwijderd te worden
van de site.

•

Een correcte copyrightvermelding dient altijd duidelijk zichtbaar opgenomen te worden:
© Dit is Uil, Libby Walden en Jacqui Lee, Veltman Uitgevers.
Ook moet het omslag (de kaft) van het boek altijd afgebeeld worden.

•

Tekst en beeld mogen op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast en dienen altijd
te verwijzen naar ‘Prentenboek TopTien 2021’.

•

Het gehele boek voorlezen mag tijdens De Nationale Voorleesdagen alleen via livestream als
het erna meteen verwijderd wordt. Daarbij mag in een Insta/FB Story als ook dit na 24 uur
verwijderd wordt. En ook hier geldt een juiste copyrightvermelding.

•

Bij het openbaar online plaatsen van een video mag er nooit het gehele verhaal voorgelezen
worden, wel mag er gelezen worden t/m ‘Fladder met de bladzijden om Uil te laten vliegen.’
op bladzijde 19 (de deelbladen zijn hierin meegerekend).

Fijne Nationale Voorleesdagen gewenst namens Veltman Uitgevers!
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