Modellencontract
TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD)
Contract tussen Model en amateurfotograaf
Ondergetekenden:
Naam : ....................................................................................................................................
Adres : ...............................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: .................................................................................................................
Telefoon : ..........................................................................................................................
Email/Website : ..............................................................................................................

Hierna genoemd “Fotograaf”, waaronder steeds begrepen wordt: amateurfotograaf
Enerzijds, en
Naam : ..............................................................................................................................
Adres : ...............................................................................................................................
Postcode/Woonplaats : ................................................................................................................
Leeftijd : ..................................................................................................................................
Telefoon : ..........................................................................................................................
Email/Website : ..............................................................................................................
Hierna genoemd “Model” waaronder steeds begrepen wordt: niet-professioneel model.
Anderzijds, Komen overeen dat onder onderstaande voorwaarden het Model zal poseren voor de
Fotograaf en dat door de Fotograaf van het Model opnamen worden gemaakt.
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Artikel 1: Datum, plaats en poseercategorie
De opname worden in overleg afgesproken op:
Datum: ……….. - ……….. - ……… (dag/maand/jaar)
Aanvangstijd: ………………………………….. uur
Plaats : ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

De overeengekomen poseercategorie is: (keuzes aan te vinken)
Portret/mode

o

Badkleding

o

Naakt

o

Lingerie

o

Glamour

o

Bedekt naakt

o

Topless

o

Andere: .........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 3 van deze overeenkomst.
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Artikel 2: Toestemming niet-openbare locatie
Indien de plaats genoemd in artikel 1 een niet-openbare fotolocatie is die door het Model is
opgegeven, dan heeft het Model hiervoor de schriftelijke toestemming van de eigenaar verkregen
en kan het Model die op elk moment voorleggen.
Artikel 3: Verduidelijking poseercategorieën
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
Portret / mode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badkleding. De tepels en/of schaamstreek zijn/is niet
zichtbaar afgebeeld op de foto.
Lingerie / Badmode: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel inbadkleding of
lingerie staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn/is niet zichtbaar afgebeeld op de foto.
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 echter niet zichtbaar is afgebeeld
op de foto.
Bedekt 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 noch
gedeeltelijk zichtbaar is op de foto.
Naakt: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat
afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.
Glamour: Hieronder wordt verstaan in een diva stijl opmaken van het model. Poses als
dominante vamp, verleidelijke diva of filmster, …
Andere: ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Artikel 4: Niet-overeengekomen poseercategorie
Met betrekking tot foto’s die zouden gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is
overeen-gekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model
alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van zijn of haar recht op persoonlijke
levenssfeer en zijn of haar portretrecht.
Artikel 5: Auteursrechten en gebruik van de foto’s
Het Model erkent dat de Fotograaf het volledige en exclusieve auteursrecht behoudt op de door hem
of haar gemaakte foto’s in welke vorm dan ook (negatieven, dia’s, afdrukken, digitaal, analoog), met
inbegrip van het recht tot openbaarmaking.
De Fotograaf heeft het recht de door hem of haar gemaakte foto’s openbaar te maken
en/of te reproduceren en/of anderszins te gebruiken: (keuzes aan te vinken)
o
o
o
o
o
o

in zijn of haar portfolio (map met prints)
op zijn/haar eigen website
in fotoclubs en alle activiteiten van deze, zoals wedstrijden, salons, besprekingen
 ook via het internet
voor het meedingen in wedstrijden
 ook via het internet
voor fototentoonstellingen
 ook via het internet
voor persoonlijke promotiedoeleinden
 ook via het internet

Als de Fotograaf en vermelding van het Model maakt, dan kiest zij ervoor om volgende naam te
gebruiken:
Het Model mag de verkregen foto’s (in analoge of digitale vorm), behalve in verkleiningen en
vergrotingen met behoud van verhouding, enkel in de oorspronkelijke vorm en uitzicht publiceren
en/of reproduceren en steeds met vermelding van de naam van de Fotograaf: (keuzes aan te vinken)
o
o
o
o

in zijn of haar portfolio (map met prints) op zijn/haar eigen website
voor het meedingen in wedstrijden
 ook via het internet
voor fototentoonstellingen
 ook via het internet
voor persoonlijke promotiedoeleinden
 ook via het internet

Het is voor beide partijen uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken
voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp, het
ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het
Model of de Fotograaf kunnen schaden.
Gebruik in een pornografische context is verboden voor alle partijen.
Model noch Fotograaf zullen de foto’s opzettelijk gebruiken om de andere partij te benadelen of
schade te berokkenen.
Commercieel gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij.
Indien van toepassing wordt een vergoeding afgesproken.
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Artikel 6: Vergoeding op TFP/TFCD basis
De foto-opnamen worden gemaakt zonder financiële vergoeding voor Model of Fotograaf, maar met
als uitgangspunt het uitbreiden van het portofolio van Model en Fotograaf.
De Fotograaf en het Model komen onderstaande beloningswijze overeen:
Binnen één maand na de fotosessie ontvangt het Model als poseervergoeding (keuzes aan te vinken):
o

DVD/CD-Rom met daarop onbewerkte of verbeterde fotobestanden die tijdens de opname
gemaakt zijn. Het aantal is beperkt tot....……………………………………………………..

o

Onbewerkte of verbeterde foto’s via email.
Het aantal foto’s is beperkt tot: ………………………………………………………………………………….

o
o

Afdrukken (prints) van de opname. Het aantal prints is vastgesteld op: ……………………
Het overeengekomen afdrukformaat is ………………………………………………………...............

Beide partijen zullen elkaar geen vergoedingen in rekening brengen voor de shoot. Elk partij draagt
zijn eigen reiskosten en kosten voor eigen materialen. Tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst
opgenomen zijn de kosten voor visagie ten laste van het Model. Het staat het Model vrij om dit niet
te voorzien, zelf te doen of om dit te laten doen door derden.
De Fotograaf neemt hiervoor geen enkel initiatief, noch verantwoordelijkheid.
Artikel 7: Persoonsgegevens
De partijen zullen informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de andere
partij, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij de andere partij
hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
Artikel 8: Kwaliteit en garantie
Het Model accepteert dat op de kwaliteit van de tijdens de opname gemaakte foto’s geen garantie
zal worden gegeven. De Fotograaf accepteert dat er geen garantie is op de poseerprestatie van het
Model. Beiden erkennen dat tekortkoming in poseerprestatie en/of de kwaliteit van de gemaakte
opname geen aanleiding kan geven tot schadevergoeding, onder welke vorm ook. Ook zal het Model
geen schade-vergoeding, onder welke vorm ook, kunnen eisen indien de fotosessie niet kan
doorgaan, of indien de foto’s mislukt, beschadigd of gewist zijn.
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Artikel 9 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot dit contract. Op het
contract is het Belgisch recht van toepassing.
Beide partijen verklaren door middel van een handtekening akkoord te gaan met de tekst en de
inhoud van dit contract.
Het Model verklaart dat deelname aan de fotoshoot geen inbreuk pleegt op andere bestaande
contracten waarin hij of zij partij is. In het bijzonder verklaart het Model niet onder management te
staan bij een modellenbureau.
Aldus opgemaakt te …………………………… dd…………………………………
in twee originele exemplaren waarvan elke partij verklaart er een te hebben ontvangen
Handtekening Fotograaf ...........................................................................................................................
Handtekening Model ................................................................................................................................
Indien het Model op grond van een identiteitsbewijs jonger blijkt dan 18 jaar geeft onderstaande
wettelijk vertegenwoordiger toestemming tot het maken van foto’s
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger:
Relatie tot het Model (ouder of voogd): ...................................................................................................
Naam: ........................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Postcode/Woonplaats: ..............................................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................................

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger

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

