Wijdenboschfotografie
Model overeenkomst
Fotograaf
Dennis Wijdenbosch
Radioweg 4
1324KW Almere

Telefoon; 088-1000100
E-mail Dennis@wijdenboschfotografie.nl

Model
Naam:
Modellennaam:
Geboren:

Te:

Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
Website/socialmedia:
Naam ouder/voogd:

Mua(h)

(indien aanwezig)

Naam:
Geboren:

Te:

Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:
Telefoon:
Website/socialmedia:
Model en e.v.t. visagiste zoals omschreven op pagina 1 verklaren doormiddel van hun handtekening
akkoord te gaan met onderhavige tekst en inhoud van deze overeenkomst.
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Wijdenboschfotografie
Artikel 1 - Privacyverklaring
Het is niet toegestaan om in het openbaar enige mededeling te doen met betrekking tot deze fotoshoot.
Alle persoonlijke en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat
op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar
wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst. Noch fotograaf, noch het model,
noch de visagiste, noch de ouder(s)/voogd zal in de toekomst feiten en/of resultaten, die met deze
overeenkomst in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten. De gegevens
van het model worden opgeslagen in de database van de ondergetekenden conform de thans geldende
privacywetgeving.
Artikel 2 - Algemeen
-Er zal door het model geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door
technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.
-Indien de foto’s mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto’s in een pdf of word
bestand aan dat dit ook echt het geval is.
-Middels overleg tussen model en fotograaf wordt er een evt oplossing besproken.
Er werd overeen gekomen dat volgende foto’s gemaakt kunnen worden voor de fotosessie:
Volledig gekleed, zonder enige vorm van naaktheid, de nadruk ligt hier
Portret:
voornamelijk op het model en kleding
Glamour/Fashion Het model is volledig gekleed, en word op een dusdanige manier belicht en
met behulp van de juiste kleding en attributen, op een zo mooi mogelijke
wijze weer gegeven
Badmode
Borsten en schaamstreek zijn volledig bedekt met (bad)kleding.
(16 jaar of ouder)

o
o
o
o

Lingerie
(18 jaar of ouder)

Model gekleed in ondergoed, met als hoofddoel de lijnen van het lichaam
icm de juiste emotie weer te geven

o

Bedekt naakt
(18 jaar of ouder)

Het gehele lichaam is zichtbaar, maar de erogene zones zijn (deels)afgedekt

o

Naakt/topless
(18 jaar of ouder)

Het volledige lichaam is zichtbaar, met als hoofddoel de lijnen van het
lichaam weer te geven, zonder erotisch te zijn

o

Anders
overeengekomen

Namelijk;

Datum, tijd en opname locatie
Datum

Begintijd

Locatie

___________

____________

o Fotostudio ……..
o Andere locatie, namelijk:
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Artikel 3 - Recht van afbeelding
Het model geeft expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie door de
fotograaf van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden,
publicatie in vakbladen of te tonen op exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, voor
reclamedoeleinden te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. De foto’s op de
website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld
indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst. Fotograaf zal in
overleg met model, foto's op internet plaatsen. De foto's uit deze fotoshoots mogen ten alle tijde
gebruikt worden voor publicatie op website of fora tbv de fotograaf, model of visagist.
Artikel 4 - Auteursrecht
Het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het
auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of
tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Het model en het promotiebureau of de
promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie
Wijdenboschfotografie of Dennis wijdenbosch. Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht.
Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet
automatisch de rechten op de foto’s. Het model en evt. het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden
zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud
van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het
inlassen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegelaten. Het model heeft geen
exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt
toegepast.
Artikel 5 - Publicatierecht
-Zowel de fotograaf, visagiste als het model hebben het recht de foto’s te publiceren voor promotionele
doeleinden met vermelding van het model, visagiste en fotograaf. Partijen verbinden zich ertoe bij
iedere publicatie de fotograaf, model en visagist te verwittigen. Het is voor model en Muah verboden de
foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming schriftelijk vastgelegd. Het is de
fotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi,
elektronische beelddragers, enz. Het is niet toegestaan dat het model en/of fotograaf de gemaakte
foto’s plaatst op websites met pornografische of onwettelijke inhoud.
-Model, visagiste en/of fotograaf, publiceren geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade
berokkend kan worden, in enigerlei vorm.
-Publicatie van foto’s waar het model naakt, deels naakt, artistiek naakt wordt weergegeven en de
fotoshoot op basis van zal na de fotoshoot , in goed overleg tussen fotograaf en model, bepaald worden
welke foto’s worden gepubliceerd. Model zal hierbij inspraak hebben welke foto’s gepubliceerd mogen
worden. Indien het model in opdracht is ingeschakeld voor foto’s waarbij naakt of deels naakt vooraf en
in overleg met de opdrachtgever is ingeschakeld, dan kan het model publictie niet zonder meer
weigeren.
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Artikel 6 - Vergoedingen op basis van TFDI (Time for digital images)
Het model ontvangt voor het poseren geen honorarium, maar een compensatie in de vorm van digitale
foto’s welke via social media en desgewenst per e-mail zullen worden gedeeld. Alle foto's uit de
fotoshoot, worden evt. beschermd door middel van een logo en/of watermerk.
Artikel 7 – Bestandsformaten
Het model ontvangt de fotobestanden digitaal

Artikel 8 - Vergoedingen op basis van betaling
Het model ontvangt op basis van een afgesproken bedrag een vergoeding:

o
o
o
o

Per uur:

€

Per dagdeel:

€

Voor de gehele dag:

€

Niet van toepassing.

Aankruisen wat van toepassing is.
E.v.t. mits overeengekomen, is er een reiskostenvergoeding, deze vergoeding bedraagt:
Gehele reis, retour:
€
Op basis van OV.
Gehele reis, enkel:
€
Op basis van OV.
Gehele reis, retour:
€
Op basis van € 0,19 per km.
Gehele reis, enkel:
€
Op basis van € 0,19 per km.

o
o
o
o
o

Niet van toepassing.

Aankruisen wat van toepassing is.

Artikel 9 - Leveringstermijn

o

Digitaal

De leveringstermijn bedraagt maximum 4 weken.
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Datum van tekenen:

Locatie

o

Getekend in het pand van Wijdenboschfotografie

o

Getekend op een andere locatie, namelijk:

Leeftijd

o

Ik ben 18 jaar en ouder.

o

Ik ben nog geen 18 jaar en krijg toestemming van ouders of voogd.
Handtekening en aanwezigheid van ouder(s) of voogd vereist

Privacyverklaring. Gaat u akkoord dat jouw gegevens worden opgeslagen in de database van de andere
ondergetekende? De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en worden niet
verkocht aan derden.

o

Ja, ik ga akkoord

Datum : _________________

Handtekeningen.
Fotograaf

Model

Mua(h)

Ouders/Voogd

X

X

X

X

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

! Alle ondergetekenden ontvangen een kopie van de ondergetekende overeenkomst.
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