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Ondergetekenden: 

Fotograaf :  Peter Janssens, Hamelenburg 44, 2135 ER  Hoofddorp 

Visagist(e): Naam, Adres, Postcode+Woonplaats (indien van toepassing) 

Model:  Naam, Adres, Postcode+Woonplaats,  

Geslacht man / vrouw  Geboortedatum 

 

Komen overeen dat: 
 

a) De volgende opnamen worden gemaakt: 
□ portret □ mode/badpak □ figuur □ lingerie □ topless □ naakt □ alle categorieën 

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: .......................................................................  

b) De opnamen bestemd zijn voor: 

• Niet-Commercieel Eigen gebruik Model, Visagist & Fotograaf 
• Website en/of Portfolio Model, Visagist & Fotograaf  

Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van zijn/haar werk als 
model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Ieder andere 
openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet 
toegestaan. Het model mag de foto’s niet plaatsen op een pay-website. Het model is houder van het 
portretrecht.  

Visagist heeft gelijke gebruiksrechten als hierboven genoemd voor model, met de zelfde beperkingen. 
Visagist heeft uiteraard geen portretrecht. 

De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot 
openbaarmaking. De fotograaf mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotiedoeleinden 
van zijn werk als fotograaf, mits onder vermelding van model en visagist. Openbaarmaking kan 
geschieden op zijn portfolio en/of website, Facebook pagina’s, Foto websites (bijv Instagram), Social 
Media (bijv Twitter), Fotofora (bijv www.zoom.nl) en Fototentoonstellingen. 

Overige publicatie vindt plaats na schriftelijk overleg tussen fotograaf en model.  

c) Model en Visagist ontvangen voor de tfp fotoshoot geen financiele vergoeding. Model/Visagist 
ontvangen van de fotograaf een digitaal contactsheet met daarop een selectie van de gemaakte foto’s 
(onbewerkt) Model en Visagiste mogen daarvan elk circa 7-10 bestanden selecteren die worden bewerkt. 
Model en Visagist ontvangen het eindresultaat in digitale vorm in web resolutie .JPG. Alle foto’s mogen 
uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gebruikt en de op de foto’s aanwezige naamsvermelding zal niet 
worden verwijderd. 
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d) Indien een van de partijen tot publicatie etc., anders dan onder b) afgesproken, wil overgaan is dit pas 
toegestaan nadat: 
1. de ander(en) uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend 
2. er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding  

In elk geval zal de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk toelating vragen aan het model, om enig werk voor 
publicatie te mogen gebruiken, anders dan hierboven aangegeven. Indien het werk voor financieel-
commerciele doeleinden wordt gebruikt zullen model en fotograaf vooraf schriftelijk vastleggen op welke 
wijze de beloning van het model zal worden geregeld.   

e) Door middel van een handtekening akkoord te gaan met de tekst en de inhoud van dit contract.  

Aldus opgemaakt te ………….…….. , dd ....................................  

Handtekening fotograaf   Handtekening model  Handtekening Visagist 

 
..................................…   ..................................  .................................... 

 
Naam en Handtekening wettelijk vertegenwoordiger model (bij model < 18 jaar)  

…………………………..               ……………………………………………  

   

(tevens kopie legitimatiebewijs van wettelijk vertegenwoordiger meenemen)  

 


