
Algemene Voorwaarden
voor gebruik van de door All Country vertaalde Line- en Partner- Dansen.

Inleiding.
Gedurende zo'n 5 jaar zijn alle door mij vertaalde dansen gecopieerd en zonder enige 
bronvermelding en toestemming op een andere website geplaatst.
Gelukkig is hier medio januari 2019 een einde aan gekomen.
Tevens bereikten mij berichten als zou ik niet zelf de dansen op mijn site vertalen
maar deze van anderen kopiëren.
Het tegendeel is echter het geval en alle vertalingen worden door mijzelf gedaan.
Dat hierin behoorlijk veel tijd gaat zitten mag duidelijk zijn.
Dat is zeker zo bij de Catalaanse dansen die vaak erg slecht geschreven zijn 
of waarvan nog helemaal geen dansbeschrijving is en aan de hand van de 'uitleg' video
door me beschreven worden.

Auteursrecht.
Elke maker heeft ten aanzien van een door hem gemaakt werk het recht zich te beroepen 
op het zgn. auteursrecht.
Vertalingen zijn ook voldoende individueel om dit als een eigen werk te beschouwenen 
en vallen derhalve onder het auteursrecht.

Gebruik van de All Country Stepsheets.
Uiteraard maak ik de vertalingen voor vrij gebruik door de Linedans Clubs en Linedansers.
U bent dus totaal vrij om de stepsheets van mijn site voor eigen gebruik te downloaden 
en/of onder Uw leden te verspreiden.
Wilt U de door mij vertaalde stepsheets op uw website plaatsen?
Dat kan onder de volgende voorwaarden:
– Breng geen wijzigingen aan in de dansbeschrijving
– Vermeld de bron met werkende link naar https://www.allcountry.eu  
   of laat ' Vertaling : All Country ' gewoon staan.

Slotwoord.
Net als U ben ook ik gewoon bezig met het uitoefenen van mijn hobby.
Het up to date houden van mijn website neemt daarbij een belangrijke plaats in.
Ik hoop van harte dat U, gezien de omstandigheden, begrip heeft voor het feit
dat ik deze Algemene Voorwaarden heb gemaakt en dat U, net als voorheen
gewoon gebruik blijft maken van mijn website.

Straelen, 
All Country
Henri te Kaat

https://www.allcountry.eu/

