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Bronnen
Bronnen:
Archief Zwart-Wit ’28
Website Zwart-Wit ’28

Verantwoording foto's:
© Piet Bouts - foto 122; © Foton den Haan - foto’s 127 en 128; © I.P.O - foto 121, 126;
© Keyzer - foto 113; © John de Pater - foto’s 22 en 1312; © Pim Ras - foto 132; © Dick Sluijter - foto 28;
© Cor Vos - foto’s 129 en 1001 t/m 1027.
(in alfabetische volgorde):
H. van den Berg; Guido Benschop Fotografie; M.D.F.Borremans; B. Dekker; J. Groeneveld; A. Faasse; S.J.
Husselman; mevr. L. Klink; C.J.N. Kool; J. Sintemaartensdijk; J. Koster; M. Parren; J.Penne; S.M. van OorschotVan de Velde; H. Oosthoek; D. Oosthoek; J. Penne; C.L. van der Pols; R. Schippers; J. Stad; D. Steenstra, H.Troost;
L.Voesenek; J. van der Wel

© Auteursrechten/Disclaimer
Deze uitgave is tot stand gekomen onder (eind)redactie van de personen, zoals vermeld onder ‘Colofon’ in deze
uitgave. De redactie heeft dit boek met de grootste mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de
gehele inhoud juist of compleet is. De redactie is zowel hiervoor, als voor de inhoud van de bijdragen die zijn aangeleverd door de schrijvers, niet verantwoordelijk. De redactie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid, uit
welke hoofde en van welke aard dan ook, voor enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit de publicatie van deze
verzamelbundel c.q. dit boek en/of de inhoud ervan.
De uitgever en de redactie hebben ernaar gestreefd de relevante fotorechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor volledige illustratieverantwoording inclusief bronvermeldingen wordt verwezen naar ‘Bronnen’ en
‘Verantwoording foto’s’ in deze uitgave.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgave: commissie boek RCVV Zwart-Wit ’28 p/a CJN Kool, Rijsoord
Vormgeving: bekend is de drukker (door hen in te vullen)
Omslagfoto’s: bron vermelding indien noodzakelijk (nagaan dus svp) Afhankelijk van de opmaak door de drukker
van het ontwerp en daarna invulbaar door de drukker en is dit wel noodzakelijk omdat bij verantwoording foto’s en
de alfa lijst al een ieder is opgenomen?
Drukwerk: bekend is de drukker (door hen in te vullen)
ISBN: wordt bekend (taak drukker)
NUGI: wordt bekend (taak drukker)
Intern tbv de commissie: NB Rotterdams Dagblad nog bedanken voor de foto’s enz opname van krantenfoto met
tekst?
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