OVEREENKOMST MODELFOTOGRAFIE
- scholierenaanbod Ondergetekenden, respectievelijk model en fotograaf, verklaren te zijn overeengekomen dat, onder hierna omschreven bedingen en voorwaarden, het model zal poseren voor fotografische opnamen te verzorgen door de
fotograaf op nader overeen te komen datum of data.
Personalia van het model
Achternaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Geboortedatum

:

Woonplaats

:
Postcode

Email

:

Straat + huisnr.

:

Telefoonnr.

:

Personalia van de fotograaf
Achternaam

:

Dooren

Voorna(a)m(en)

:

Willem (Wim)

Geboortedatum

:

16-06-53

Woonplaats

:

Diever

Postcode

:

7981 BD

Straat + huisnr.

:

Kosterstraat 3

Telefoonnr.

:

0625 023 046
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Aard van de opnamen
Doorhalen wat niet gewenst wordt:
*Portret
*Fashion
*Badmode
*Lingerie
*Glamour (bedekt bloot, see through)

*Topless, gezicht niet in beeld
*Topless, gezicht in beeld
*Artistiek naakt, gezicht niet in beeld
*Artistiek naakt, gezicht in beeld
*Anders, namelijk ……………………………………..

Nadere bepalingen: Model heeft het recht om aan te geven welke van de gemaakte opnames
(opnamenummers per email of schriftelijk doorgeven binnen 10 werkdagen na ontvangst) niet

voor publicatie worden vrijgegeven.

Publicatie- & auteursrecht
De fotograaf beschikt naar eigen goeddunken over het gebruik van de foto’s en de digitale bestanden, alsook over
alle ten aanzien van zijn persoon ontstane auteursrechten, zakelijke of overige beschermende rechten inbegrepen.

Levering
Het model ontvangt, tegen betaling van € 20,-. (soloshoot) dan wel € 30,-. (duoshoot) het volgende:
◊ Een portfolio via Wetransfer o.i.d. met daarop ca. 25 digitale bestanden in beeldschermresolutie (ca. 50 bij
duoshoot) van gemaakte opnames, voor eigen gebruik op een website o.i.d.
◊ Eén print (glossy druk, 20 x 30 of 20 x 20 cm., twee stuks bij duoshoot ) geselecteerd door model.
◊ Bij baten opleverende publicatie, publieke tentoonstelling of overdracht van rechten van de opnamen, 10% van
de opbrengst.

Ondertekening
Plaats

:

Datum

:

Fotograaf

:

Model

:

Bij minderjarigheid (17 jaar of jonger) van het model, tevens de handtekening van:

Ouder/voogd

:
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