Fotoshoot overeenkomst
Tussen model(len) en hobbyfotograaf

Hobbyfotograaf: Arnold Leus, hierna hobbyfotograaf genoemd
Model
Naam:…………………………………………………Voornaam:…………………
Geboren te:…………………………………………………………op:……/………/………
Adres:…………………………………………………….……………nr.:……….
Postcode:…………… Woonplaats:………..……….………………………………………
Telefoon:…………………….. Email:………………………….
Model duopartner
Naam:…………………………………………………Voornaam:…………………
Geboren te:…………………………………………………………op:……/………/………
Adres:…………………………………………………….……………nr.:……….
Postcode:…………… Woonplaats:………..……….………………………………………
Telefoon:…………………….. Email:………………………….
Hierna model genoemd. Verklaren doormiddel van hun handtekening akkoord te gaan
met onderhavige tekst en inhoud van deze overeenkomst.
Tattooshop
Naam shop:…………………………………………………
Adres:…………………………………………………….……………nr.:………. Plaats:……….………………
Website: http:// ...................................
Email:………………………….
Artikel 1 - Privacyverklaringen.
1. 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 die niet opgenomen zijn in deze
overeenkomst.
Artikel 2 - Algemeen
1. Noch de hobbyfotograaf, noch het model, 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.
2. Begeleiding voor, na en tijdens de eigenlijke fotoshoot is geen enkel probleem door
één persoon. Meerdere personen worden niet toegelaten (dit ivm bewegingsruimte). De
hobbyfotograaf kan tijdens de eigenlijke fotoshoot de begeleiding van het model vragen
de shoot te verlaten, indien het model geremd wordt in haar spontaan-zichzelf-zijn of de
hobbyfotograaf stoort in zijn werk. De hobbyfotograaf heeft het recht de sessie te
beëindigen indien hij van oordeel is dat de fotosessie hierdoor onmogelijk geworden is.
Bij duoshoots wordt er geen extra begeleiding toegestaan tenzij de modellen minderjarig
zijn.
3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen noch op een buiten-,
binnenlocatie of de studio.
4. Tijdens de shoot worden geen minderjarige kinderen toegelaten op de locatie of in de
studio tenzij deze als model fungeren.
5. Het model verklaart meerderjarig te zijn. Indien hij/ zij niet meerderjarig is tekent er
een ouder of voogd deze is:
Naam ouder/voogd:…………………………………………….………………..………….
Geboren te:…………………………………………………………op:……/………/………
Adres:…………………………………………………….……………nr.:……….
Postcode:…………… Woonplaats:………..……….………………………………………
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6. 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.
7. Elke schade toegebracht door het model aan doch niet beperkt tot apparatuur,
studiomateriaal, onroerende goederen, zal door het model worden vergoed.
8. Er werd overeen gekomen dat volgende foto’s gemaakt kunnen worden voor de
fotosessie:
1. Portret :
• Opname enkel van het hoofd tot de bovenzijde van het lichaam
2. Model
a. Gekleed:
• Volledig gekleed zonder enige vorm van naaktheid. De nadruk ligt
hier meer op het model dan de kleding.
b. Badmode:
• Borsten en schaamstreek zijn volledig bedekt met (bad)kleding.
c. Lingerie (18+)*
• Borsten en schaamstreek zijn volledig bedekt met (doorschijnende)
kleding.
d. Topless bedekt (18+)*
• Door middel van handen of/of kleding een deel of geheel bedekken
van de borsten. De tepels zijn hierbij niet zichtbaar.
e. Topless (18+)*
• Borsten en tepels geheel zichtbaar.
f. Naakt bedekt (18+)*
• Het volledige naakte lichaam is zichtbaar doch geen directe
zichtbaarheid van tepels of schaamstreek. Deze kunnen ook bedekt
worden door handen of kleding.
g. Anoniem naakt (18+)*
• Lichaam kan volledig naakt op de foto staan, met inbegrip van
tepels en schaamstreek, door het gezicht is onherkenbaar
(gemaakt).
h. Naakt bedekt, doorkijk (18+)*
• Het volledige naakte lichaam is zichtbaar doch geen directe
zichtbaarheid van tepels of schaamstreek. Deze kunnen ook bedekt
worden door handen of (doorschijnende) kleding.
i. Naakt (18+)*
• Het volledige naakte lichaam is zichtbaar. Borsten, tepels en
schaamstreek zichtbaar.
3. Glamour
• Een verleidelijk, uitdagend of sexy in beeld brengen van het model
door middel van kleding, make-up en posering.
4. ………………………………………………………………………………

*Kopie legitimatiebewijs
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De opnamen worden gemaakt op ......./......../........... vanaf …………….. uur
Openbare Locatie:…………………………………………………………………………………………..
Binnenlocatie … ………………………………………………………………………………………………
Naam begeleider van het model: ………………………………………………………………….
Naam assistent(e) hobbyfotograaf: …………………………………..…………………………
Naam visagist(e) ……………………………………………………………………………………………
Naam Hairstyler …………………………………………………………………………………………….
Artikel 3 - Recht van afbeelding
1. Het model heeft medezeggenschap bij het bepalen van de thema's en de te maken
opnamen.
2. Het model geeft expliciet toestemming aan de hobbyfotograaf om een zelf te bepalen
selectie van de opnames op de website te plaatsen zoals hierboven is aangegeven, te
gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op
exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als
voorbeeld in (online) advertenties.
3. De foto’s op de website zijn beschermt door het copyright doch de hobbyfotograaf kan
niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders
op het net worden geplaatst.
Artikel 4 - Auteursrecht
1. 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.
2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de
naam van de hobbyfotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
3. Alleen de hobbyfotograaf 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.
4. 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.
5. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of
de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
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Artikel 5 - Publicatierecht
1. Zowel de hobbyfotograaf als het model hebben beiden het recht de foto’s te publiceren
voor promotionele doeleinden met vermelding van de naam van de hobbyfotograaf.
2. Het model verbindt zich ertoe bij iedere publicatie de hobbyfotograaf te verwittigen.
Dit gebeurt door in een mail duidelijk alle referenties van de publicatie op te geven
(website, naam publicatie of modellen bureau, enz …)
3. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met
wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
4. Het is de hobbyfotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-,
week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers, enz.
5. Indien een visagist(e) of hairstyler aan de shoot meewerkt mogen de gemaakte foto’s
ook worden opgenomen in hun (online) portfolio.
6. Het model verklaart niet onder management te staan bij een modellenbureau.
7. Het is niet toegestaan dat het model de gemaakte foto’s te plaatst op website’s met
pornografische of onwettelijke inhoud.
Artikel 6 – Vergoedingen op basis van TFCD / TFDVD (Time For CD/DVD)
1. Het model ontvangt voor het poseren geen honorarium noch reiskosten, maar een
compensatie in de vorm van een cdrom/DVD/download waarop de geslaagde foto’s van
de sessie staan.
2. In geval van discussie is het de hobbyfotograaf die de selectie bepaalt.
3. Afdrukken van de opnamen zijn niet leverbaar. Het model kan de foto’s in eigen
beheer (en op eigen kosten) bij een lokale afdrukdienst laten printen van de cdrom/DVD/download.
4. Indien de verplaatsing die door de hobbyfotograaf afgelegd werd om tot op de locatie
te komen die het model heeft gekozen groter is dan 10 km (heen + terug) zal een
verplaatsingsvergoeding worden overeengekomen voor de hobbyfotograaf. (Zie art; 9)
5. TFCD shoots aangeboden door de hobbyfotograaf zijn gratis voor een maximale tijd
van 2 uur. Hierna heeft de hobbyfotograaf het recht de shoot te beëindigen.
6. De kosten voor make-up en visagist(e) zijn ten laste van het model indien deze door
haar werd verzocht.
Artikel 7 – Leveringstermijn ( aankruisen wat van toepassing is)
• De leveringstermijn voor Cd-rom / DVD /download bedraagt maximum 4 weken. Porten verpakkingskosten vallen ten laste van het model. (5,00 €)
• De digitale bestanden worden gratis beschikbaar gesteld via email. Ze worden
verzonden
naar:emailadres:……………………………………………………………………………………………………………..
Artikel 8 – Toestemming niet openbare fotolocatie
Het model welke onderstaande niet openbare fotolocatie heeft opgegeven heeft hiervoor
de schriftelijke toestemming van de eigenaar verkregen, en kan deze op elk moment
voorleggen.
Locatie:……………………………………………………………………………………………………………………………………

4/4

Versie 1.0

Artikel 9 – Overzicht van de kosten ten laste van het model (art. 6 t/m 7)
Onderwerp
TFCD Fotoshoot op locatie (Niet commercieel gebruik)
Verplaatsingsvergoeding hobbyfotograaf
Port- en verpakkingskosten CD/DVD
Totaal

Kosten in euro’s
Gratis

Opgemaakt in 2 (twee) exemplaren, waarvan elke partij één exemplaar ontvangen heeft.
Te ………………………………………………. Op …....../……………/20……
De hobbyfotograaf: Arnold Leus

Het model / ouder(s) of voogd
Te ………………………………………………. Op …....../……………/20……
Gelezen en goedgekeurd
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