Fotografie- overeenkomst
Ondergetekende:
Fotodesign de Ruijter

Naam:

Spijkenisse

Adres:

info@fotodesign-deruijter.com

Plaats:

www.fotodesign-deruijter.com

E-mail:

0181-777653

Website/facebook:

06-21921855

Telefoon:

hierna te noemen: fotograaf

Hierna te noemen: Model

Komen overeen dat:
1)

Fotograaf en model zullen medewerken aan het maken van opname in de navolgende categorieën:
O Portret – O Artistiek naakt (in overeenstemming) – O dieren – O producten
O Badmode – O Lingerie
(doorhalen wat niet van toepassing is of aanvullen anderszins van toepassing)
Plaats en Datum van de opname is: Plaats: __________________________

2)

Datum: _____________

Vergoeding :
TFCD:
Het model krijgt een cd/download met minimaal 5 foto's in klein formaat te gebruiken voor social media
waarvan 2 foto's naar keuze in print formaat
TFP:
Het model krijgt een cd/download met minimaal 5 foto's in klein formaat te gebruiken voor social media
waarvan 2 foto's naar keuze in print formaat en bovendien het volgende aantal prints / afdrukken op
fotopapier, te weten:
_ _ prints op formaat 20x30
_ _ prints op formaat 13x18
_ _ prints op formaat 10x15
_ _ prints op formaat . . x . .
De onkostenvergoeding voor het model bedraagt: €
De onkostenvergoeding voor de fotograaf bedraagt: €
Aanvullende afspraken:

3)

Bij vermelding van de naam van het Model door een van de contract partijen, niet zijnde het model zelf
is het niet toegestaan de werkelijke naam van het model te gebruiken. In plaats daar van mag uitsluitend
de naam vermeld worden zoal hier onder beschreven:
____________________________________________

4)

De bij punt 1 overeengekomen categorie betekend het volgende:
a.

Portret
Hieronder wordt verstaan, foto's waarop het model gekleed staat afgebeeld.

b.

Badmode
Hieronder wordt verstaan, foto's waarop het model in badmode staat afgebeeld.

c.

Lingerie
Hieronder wordt verstaan, foto's waarop het model in lingerie staat afgebeeld.

d.

Artistiek naakt
Hieronder word verstaan dat het model staat afgebeeld met geheel of gedeeltelijk afgedekte
borsten, de schaamstreek geheel of gedeeltelijk is afgedekt of niet zichtbaar gefotografeerd.
Borsten en of schaamstreek wel afgebeeld, maar het model niet herkenbaar is gefotografeerd.
Afspraken hierover worden schriftelijk vast gelegd in overleg met het model.

e.

Dieren
Hieronder wordt verstaan dieren die met of zonder eigenaar worden gefotografeerd.

f.

Producten
Hieronder wordt verstaan producten / eigendommen die met of zonder eigenaar worden gefotografeerd.

5)

Het model het recht heeft om gemaakte foto's die buiten de poseer categorie vallen overeengekomen
bij punt 1 alle vormen van gebruik van deze foto's verbiedt op grond van haar op persoonlijke levenssfeer
en het portretrecht, en deze ook zelf niet zal publiceren.
Afwijking is hierop mogelijk indien vermeld in bijlage later opgesteld en ondertekend.

6)

Bij punt 2 overeengekomen vergoedingswijze geld het volgende:
Het model krijgt binnen twee maanden het aantal foto's en of prints geleverd op het in punt 1 afgesproken
adres. De foto's zullen in een minimale resolutie zijn van 180 dpi, afdrukbaar in 10x15 formaat in JPEG
Naar keuze 2 foto's in volle resolutie voor groot formaat print enkel voor eigen gebruik.
Overige vergoedingen die zijn verschuldigd na tekenen van het contract,
worden contant uitgekeerd en binnen een maand voldaan na het maken van voldoende werkbaar materiaal
en afronden van het project.

7)

Het hierboven genoemde model geeft de fotografische opname vrij voor publicatie door de fotograaf voor
promotie doeleinden van zijn activiteiten als fotograaf, wedstrijden, prijsvragen, fotografie fora op internet,
publicatie in boekvorm of tijdschrift of op een tentoonstelling stockplaatjes, enz.
Iedere andere openbaarmaking van de foto's door de fotograaf zonder schriftelijke toestemming
van het model is niet toegestaan. Voor commerciële doeleinden wordt een ander contract gemaakt.
Bij iedere openbaarmaking van de foto's door het model (ook op internet) dient het model de
naamsvermelding van de fotograaf in de foto's te laten staan. Met eventuele naam vermelding.
Bij andere publicatie dient het model schriftelijke toestemming te vragen aan de fotograaf.
Het gebruik van de foto’s op pornografische sites (ondanks dat de foto’s niet een dergelijke inhoud hebben)
is in geen enkel geval toegestaan. Niet door de fotograaf en niet door het model.

8)

Het model vrijwaart de fotograaf, zijn vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende en/of andere
rechtspersonen, waarvoor of namens wie hij werkt, inclusief diegene die tot publicatie van het geheel
of gedeeltelijk afgewerkte product overgaat, van en tegen aansprakelijkheid, indien als gevolg van
de fotografische opname, welke met volledige medewerking van het model zijn ontstaan of gemaakt
tijdens de fotosessie en achteraf via digitale bewerking.

9)

De fotograaf het onverdeelde auteursrecht heeft van de foto's met inbegrip van het recht tot
openbaarmaking

10) De fotograaf is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de fotosessie, voor zover die buiten de
reguliere wettelijke aansprakelijkheid vallen.

11) Het model verklaart en bevestigt dat:
a)

Zij de leeftijd van tenminste 18 jaar heeft en het recht om deze overeenkomst op eigen naam te sluiten.
(kopie van identificatie overhandigen)
Als het model jonger is dan 18 jaar dient dit contract mede ondertekend te worden door zijn/haar
wettelijke vertegenwoordiger(s), en deze ook bij de fotosessie aanwezig zullen zijn.

b)

het model de hierboven overeengekomen voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt

c)

deze overeenkomst ook bindend is voor haar erfopvolgers, juridische vertegenwoordigers en
rechtverkrijgenden.

Opgemaakt in tweevoud, gelezen en voor akkoord getekend op:

Datum: _____________
Plaats: ______________

Handtekening fotograaf

Handtekening model

Handtekening vertegenwoordiger(s) model
Ruimte voor aanvulling overeenkomst:

