WE WILL MAKE AN
IMAGE FOR YOU
VOORWAARDEN

SUBMISSION TERMS

Vormvereisten

Formal requirements

Gelieve enkel originele beelden in te sturen
waar u zelf auteur van bent. Aangezien beelden
kunnen gebruikt worden in onderzoek,
exposities en publicaties wordt u verzoct
beelden in hoge resolutie in te zenden, in .gif,
.jpeg, .png of .jpg-formaat op 300 dpi en
minstens 15 cm op de lange rand voor
afbeeldingen en 30 cm voor instructieformulieren.

Only submit original images for which you have
full authorship and/or rights. Since we can use
the images in research initiatives, expositions
and publications, please submit high resolution
files, in one of the following formats: .gif, .jpeg,
.png of .jpg-format at 300 dpi and at least 15 cm
on the long edge for images and 30 cm for
instruction forms.

Vermeld in de bestandsnaam het
verzoeknummer van de instructie en uw naam
zoals u die wilt vermeld zien op de website en
in de credits voor eventuele exposities en
publicaties waarvoor uw foto wordt
geselecteerd.
Verwerking
Het beeld dat u indient wordt naar de persoon
gestuurd die de instructie heeft geformuleerd.
Uw voornaam (niet uw achternaam) kan ook
gedeeld worden met de persoon die de
aanvraag heeft ingediend. Andere gegevens
worden met niemand extern gedeeld.
Hou er rekening mee dat dit een artistiek
project is en dat het tijd kost om de foto's te
beoordelen, door te sturen en te publiceren. Uw
geduld wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Copyrights en Credits
U verleent door deel te nemen aan het project
de rechten om uw beeld, ongewijzigd, voor nietcommerciële doeleinden te distribueren met
vermelding van de door u gevraagde credits.
Mogelijk gebruik van uw beeld kan inhouden,
maar is niet beperkt tot: tentoonstelling aan een

In the file name, include the request number of
the instruction and your name as you would like
it to be published on the website and in the
credits for any exhibits and publications for
which your photo could be selected.
Processing
The image you submit will be sent to the person
who formulated the instruction. Your first name
(not your surname) can be shared with the
person who submitted the request. Other
information will not be shared.
Keep in mind that this is an artistic project and
that it takes time to review, send, post and
publish the images. Your patience is kindly
appreciated.
Copyrights and Credits
By participating in Eskimonië.net, you grant the
rights to distribute your image and credits,
unchanged, for non-commercial purposes with
your credits. Possible uses of your image may
include but are not limited to online exhibitions;
presentations in a museum, gallery or other
publicly accessible space; reproduction in
newspapers, magazines, videos and exhibition
catalogues or books about the project. The

breder publiek online, in een museum, galerie
of andere publiek toegankelijke ruimte,
reproductie in kranten, tijdschriften, video's,
catalogi of boeken van of over het dit project.
Het beeld zal op de Eskimonië.net -site worden
geplaatst, maar kan ook op andere sites
geplaatst worden.
Alle rechten op het gebruik van de afbeeldingen
zijn niet-exclusief. U behoudt het auteursrecht
op uw eigen kunstwerk en kunt het gebruiken
voor elk gewenst doel. Tenzij u ons anders
heeft geïnstrueerd, zal uw naam zoals vermeld
op de inzending worden opgenomen in de
credits bij elk openbaar gebruik van uw
afbeelding. Geen enkele andere informatie zal
worden gedeeld zonder uw schriftelijke
toestemming.
Eskimonië.net behoudt zich het recht voor om
afbeeldingen op inhoudelijke en/of ethische
grond of omdat ze in strijd zijn met
(inter)nationale regelgeving, te weigeren.
Colofon
Eskimonië.net is een online deel van een artikel
in de publicatie Design In Unreal Times
(Goossens W., (2020), TWO TIGERS IN A
BOXING RING & A PAIR OF GLOVES ON
TIME SQUARE in Design in Unreal
Times. Editors: Armstrong R., Breddels L., de
Smet A., Gantois G., Ooms T. ppxx-xx , KU
Leuven Faculteit Architectuur/Archis).

image will be published on the Eskimonië.net
site, but may also be shared on other sites.
All rights to use the image granted above are
non-exclusive. You will retain perpetual
copyright of your artwork and can use it for any
other purposes that you wish. Your name as
provided on the submission form will be
included as a credit with any and all public uses
of your image, unless you instruct otherwise.
No other information will be shared without your
prior, written authorization.
Eskimonië.net reserves the right to refuse
images on content-related and/or ethical
grounds or in case of violation of (inter)national
regulations.
Colophon
Eskimonië.net is an online extension of an
article in the publication Design In Unreal Times
(Goossens W., (2020), TWO TIGERS IN A
BOXING RING & A PAIR OF GLOVES ON
TIME SQUARE in Design in Unreal Times.
Editors: Armstrong R., Breddels L., de Smet A.,
Gantois G., Ooms T. ppxx-xx , KU Leuven
Faculty of Architecture/Archis).
If you have any comments or questions, please
feel free to contact Wim Goossens on
info@eskimonie.net or +32(0)498330890.

Als u nog opmerkingen of vragen heeft, neem
dan gerust contact op met Wim Goossens via
info@eskimonie.net of op +32(0)498330890.
W.G., September 18, 2020

