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Leokas Creative
Webwinkel en (online)lessen voor Sublimatie
Blanco textiel, Snijplotters, Borduursoftware

Gebruikslicentie Leokas Creative Gratis Patronen
Alle patronen aangeboden door Leokas Creative zijn ontworpen door Leokas Creative en belast met copyright van 
Leokas Creative. Alle patronen mogen privé gebruikt worden. Hierbij wordt een vermelding van Leokas Creative 
gewaardeerd. Het is niet toegestaan de patronen van Leokas Creative aan te bieden als patroon, zowel betaald als 
onbetaald.

Wat is toegestaan:
 - Alle patronen en afbeeldingen daarvan kunnen gratis gebruikt worden voor privédoeleinden voor gesneden 

opdrukken (zoals sticker, strijkfolie en zeefdruk decoratie), mits in totaal niet meer dan 500 keer wordt 
gereproduceerd.

 - Alle patronen en afbeeldingen daarvan kunnen gratis gebruikt worden voor privédoeleinden voor 
directe afdruk (Sublimatie, tekst en directe print decoratie), mits in totaal niet meer dan 500 keer wordt 
gereproduceerd.

 - Alle afbeeldingen mogen gedrukt in fysieke vorm als onderdeel van productverpakking en etikettering, 
briefhoofd en visitekaartjes, hoezen van cd’s en dvd’s of in advertenties en kopieën van tastbare media, 
waaronder in tijdschriften, kranten en boeken, mits een afbeelding in totaal niet meer dan 1.000 keer wordt 
gereproduceerd.

 - Plaatsen van een directe link naar het artikel van het patroon in de webwinkel van Leokas Creative.
 - Vermelding van bron Leokas Creative is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.
 - Het geven van donaties voor patronen is toegestaan, maar niet verplicht.

Wat is niet toegestaan:
 - Verspreiden of verkopen van de directe patronen en/of afbeeldingen op andere plaatsen dan de Leokas 

Creative website (zowel betaald als onbetaald).
 - Plaatsen van een directe link naar het bestand van het patroon in de websiteopslag Leokas Creative.
 - Commercieel gebruik van afbeeldingen of patronen boven een oplage van 500 stuks.

Download Patronen
De gratis patronen en afbeeldingen zijn te downloaden via de website van Leokas Creative:

 www.leokascreative.eu/patronen

https://www.leokascreative.eu/patronen

