CONTRACT VOOR FOTOSHOOT
Tussen model & fotograaf
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FOTOGRAAF
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
GSM
Email
Website

:
:
:
:
:
:
:

Clement Van Nuffel
Malpertuussingel 28
9070
Destelbergen
0486/874036
clement@clemvannuffel.be
www.clemvannuffel.be

Model
Naam
Geb datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Website

:…………………………………………………………………….
:………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………

Ouder/Voogd
Naam
Geb datum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email

:……………………………………………………………………
:…………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………
:…………………………………………………………………..
:……………………………………………………………………

Datum fotoshoot :……………………………………………..
Hr fotoshoot
:………………………………………………
Adres fotoshoot :………………………………………………
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a) Er werd overeen gekomen dat volgende foto’s (aangeduid met ja of neen wat van
toepassing is) gemaakt kunnen worden voor de fotosessie:
PORTRET
LINGERIE
BADMODE
TOPLESS BEDEKT
FIGUURSTUDIE
NAAKT
ARTISTIEK NAAKT
BINNEN OPNAME
DUO OPNAME

MODE
MODELFOTOGRAFIE
TOPLESS
GLAMOUR
BODY PAINTING
NAAKT BEDEKT
ANONIEM NAAKT
BUITEN OPNAME
ALLE CATEGORIÊN

b) De foto’s worden genomen: Op locatie / fotostudio / model thuis / andere (te lezen in
bijzondere bepalingen)
c) Correcte afspraken,
Doordat er teveel modellen niet komen opdagen of de dag zelf afzeggen voor een shoot,
ben ik genoodzaakt om 20€ borg (dit word terug betaald als het model aanwezig is op de
shoot) te vragen bij het ondertekenen van het contract of te storten op mijn rekening
nr ,zolang de borg niet is betaald of overgeschreven is, gaat de Shoot niet door op de
afgesproken datum.
Alle genomen foto’s zijn beschermd met © auteursrecht Clement Van Nuffel
de opnames blijven steeds eigendom van de fotograaf. De fotograaf beschikt vrij over
alle opnames (mits dat dit anders in het contract wordt aangegeven). De fotograaf
beschikt over het recht om alle foto’s te publiceren op zijn website op de door hem
gekozen wijze. De fotograaf heeft het recht om de foto’s te exposeren op
tentoonstellingen, en deel te nemen aan Wedstrijden, de fotograaf zal het model op de
hoogte brengen van een van deze evenementen. De fotograaf is niet verantwoordelijk
voor eventuele letsels of ongevallen die het model oploopt tijdens de opnames. Het model
is bijgevolg ook niet verplicht om poses aan te nemen die hij/zij als gevaarlijk beschouwt
en handelt volledig uit vrije wil. Het model werkt vrijwillig mee aan de opnames, en is zelf
verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen. Het model zal de locatie waarop
gefotografeerd wordt niet vrijgeven aan derden. Het model mag de foto’s enkel
gebruiken voor pree doeleinden: portfolie, voor vrienden en kennissen.
d) Vergoeding:
Ik werk enkel op basis TFCD(Time For CD): het model heeft het recht om de foto’s voor
eigen (portfolie) gebruik te gebruiken mits de naam van de fotograaf vermeldt staat.
Het model heeft het recht de foto’s voor publicatie te gebruiken mits hiervoor
schriftelijke toelating is gevraagd bij de fotograaf en door de fotograaf is ondertekend.
Naar aanleiding van de schriftelijke toelating zal er verder een contract komen in
verband met de (financiële) vergoeding.
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e) Het model krijgt van de fotograaf een Cd-rom met daarop alle gemaakte en bewerkte
foto’s in een formaat zoals vermeld, (grote LZ: 1417px/24cm en 150ppi).
f) Het model ouder dan 18 jaar dient een kopie van haar pasport mee te brengen.
Is het model jonger dan 18 jaar dient er een toestemming van een ouder/voogd
gegeven te worden, anders zal de fotoshoot niet doorgaan.
Bijgevolg kan hij/zij weigeren bepaalde poses aan te nemen die hij/zij als gevaarlijk of
ongepast beschouwt. Het model verklaart uitdrukkelijk de fotograaf niet aansprakelijk te
stellen voor eventuele gebeurtenissen tijdens de opnames of als gevolg hiervan. Bijzondere
bepalingen:………………………………………………………………………………………
Modellencontract
Doormiddel van een handtekening akkoord te gaan met de tekst en de inhoud van dit contract.
Bijzondere bepalingen:…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opgemaakt in tweevoud, te: …………………………………………………………………………………………………..
Op:
/
/
.
Handtekening
Handtekening

Model

Fotograaf

Elke pagina zal onderaan door het model ouder of voogd naast het pagina nr de tekst zelf
geschreven gelezen en goedgekeurd met daaronder een paraf als bewijs dienen.
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Bijkomende info van het model
Lengte
Gewicht
Kleur ogen
Borst
Taille
Heupen
Beha
Kledij
Schoen

:
:
:
:
:
:
:
:
:

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
Bijkomende info van het model zelf
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