Modellencontract TFP/TFCD
Dit contract wordt gebruikt bij een time for print of time for CD shoot.
Ondergetekenden:
Fotograaf:

Bernard van de Sande, wonende te Tilburg en werkende onder de naam
Fotostudio-vandesande / Mannenfotografie

Model Naam:

……………………………………………………………….,

Pc/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………….
geboortedatum : ……………………………………………, :
komen het volgende overeen:
Artikel 1
Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op :
Datum .
__-__-____
Tijd:
_ _ . _ _ uur , Plaats van de fotosessie Studio Kloosterstraat 33, 5038 VN Tiburg
De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)
O
Portret / Fashion
O
Lingerie / Badmode
O
Topless
O
Esthetisch naakt
O
Naakt Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van
deze overeenkomst.
De fotosessie duurt maximaal (getal invullen) 4 uur.
Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a.

Portret / Fashion Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat
afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badkleding. De tepels en/of schaamstreek
is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de foto.

b.

Lingerie / Badmode Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of
lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de
foto.

c.

Topless Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels
geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek niet zichtbaar is
afgebeeld op de foto.

d.

Esthetisch naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de
tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of
gedeeltelijk niet zichtbaar is op de foto.

e.

Naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed
staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.

Artikel 3
De opnamen zijn bestemd voor eigen gebruik en promotie. Het model mag de foto’s vrij gebruiken en
openbaar maken voor promotie-doeleinden van haar werk als model mits onder vermelding van de
naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Het model mag de foto’s niet plaatsen op een
betaalde website. Ook is ieder andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder
schriftelijke toestemming van de fotograaf niet toegestaan.

De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s met inbegrip van het recht tot
openbaarmaking. De fotograaf zal uitdrukkelijk en schriftelijk toelating vragen aan het model, om enig
werk voor publicatie te mogen gebruiken, anders dan hieronder aangegeven. In geval van misbruik
heeft het model alle rechten tot juridische vervolging. De fotograaf mag deze foto’s in ieder geval
gebruiken om zijn werk te promoten op zijn eigen website, fotografen en modellen websites, portfolio (
map met prints) en fototentoonstellingen.
Anders :
………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(indien niet van toepassing doorstrepen).
Overige publicaties vindt plaats na overleg met het model.
Artikel 4
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is
overeengekomen bij Artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle
vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en
haar portretrecht.
Artikel 5
Model mag zelf een keuze maken van de afbeeldingen die hij/zij wil en ontvangt deze van de fotograaf
tot een maximum van 10 bestanden. Bestanden ; kwaliteit boven kwantiteit. Deze foto’s worden
beschikbaar gesteld in een tweetal formaten: eerste formaat geschikt voor gebruik op website’s,
tweede formaat geschikt om te laten printen op maximaal A4 formaat. Model krijgt de bestanden op
CD toegezonden . De eventueel op de foto’s aanwezige naamsvermelding mag niet worden
verwijderd. Ook mogen foto’s zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf niet worden
gewijzigd.
Artikel 6
Indien een van beide partijen tot publicatie etc., anders dan onder Artikel 3 afgesproken wil overgaan,
is dit pas toegestaan nadat de ander uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend
Artikel 7
Overtreding of het niet nakomen van dit contract geeft zowel de fotograaf als het model het recht een
schadevergoeding te eisen, conform de bepalingen en de regels van het op dat moment in Nederland
geldend recht.
Doormiddel van een handtekening verklaren alle betrokkenen akkoord te gaan met de tekst en de
inhoud van dit contract.
Aldus opgemaakt in tweevoud te ............................… dd ....................................
Handtekening fotograaf

Handtekening model

Handtekening visagiste

..................................…

................................

……………………………..

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger (bij < 16 jaar) ……………………………………………
tevens kopie legitimatiebewijs ouders meenemen)

