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Het fotomodel verleent hiermee aan de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht de van hem/haar
gemaakte foto's openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (hierna
samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang e n in iedere context als door de
fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).
De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met
inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook .
Het fotomodel ontvangt als éénmalige vergoeding voor de gegeven toestemming de somma van ....... .
Hiermee verklaart het fotomodel genoemd bedrag te hebben ontvangen en geen aanspraak meer jegens de
fotograaf te hebben.
De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. Het
fotomodel doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te
beroepen.
De fotograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.
a) De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is)
 Portret / Fashion
 Lingerie / Badmode
 Topless
 Bedekt naakt
 Esthetisch naakt
 Naakt
De bij artikel 5 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 echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto.
d) Bedekt Naakt Het model is naakt, maar de meest intieme delen (tepels, schaamstreek) zijn op de opname niet
zichtbaar. Zij worden afgedekt door ledematen, lakens, vitrages, accessoires of zijn niet zichtbaar door de
afwezigheid van licht.
e) 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.
f) 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.
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.
Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages
die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of
de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden.

Op alle rechtsbetrekkingen van Eric de Kuijper/De Kuijper Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
De tekst van deze voorwaarden kunt u leze op onze website. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de
wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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Het is andere partijen anders dan de genoemde fotograaf, uitdrukkelijk verboden de foto’s te bewerken, bij te snijden of
aan te passen op enige manier. Het is tevens verboden foto’s samen te voegen in collages of op enige andere wijze te
presenteren dan op de manier waarop de foto’s zijn aangeleverd door de genoemde fotograaf.
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen
persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning
vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.
Het Model gaat ermee akkoord dat eventuele ongevallen tijdens de fotoshoot op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid
zijn en in geen geval op de fotograaf verhaald kunnen worden.
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring
rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vert egenwoordiger deze
verklaring mede ondertekenen.
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