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Fotograaf 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
 
Telefoonnummer:  
E-mail:  
Website:  
Te vernoemen naam:  

Model 1 
 
Naam:  
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats:  
Geboortedatum:  
 
Telefoonnummer:  
E-mail:  
Website:  
Te vernoemen naam:  
 

 
 
Artikel 1 
 
Alle hierboven genoemde partijen komen overeen samen te werken aan een fotografeersessie op __ - __ - 2016 op 
de volgende locatie:  
 
De studio in ___________ 
Adres:  
Postcode:  
 
De overeengekomen poseercategorie: (doorhalen wat niet van toepassing is) 
. Portret / Fashion 
. Badmode 
. Lingerie 
Alleen van toepassing voor modellen boven de 18 jaar. (doorhalen wat niet van toepassing is) 
. Topless 
. Esthetisch / bedekt naakt 
 
Artikel 1 
 
Poseervergoeding: €  
 
Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst. 
Voor de betekenis van de beloningswijze wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst. 
Voor de betekenis van levering en gebruik van de foto’s wordt verwezen naar artikel 5 van deze overeenkomst. 
 
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. 
b. Lingerie / Badmode 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld. 
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. Esthetisch / bedekt naakt 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels en schaamstreek niet zichtbaar 
afgebeeld op de foto. 
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Artikel 3 
 
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 4 
 
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende: 
 
De poseervergoeding (indien van toepassing) is verschuldigd zodra dit contract getekend is, voorafgaand aan de 
shoot. Contante betaling van het model geschiedt voorafgaand aan de shoot. 
De ondertekening van dit contract vormt tevens bewijs dat de poseervergoeding betaald is. 
 
Artikel 5 
 
Het Model krijgt binnen twee weken een aantal bewerkte foto’s (na de shoot samen te bepalen) met een maximaal 
aantal van vier. 
Foto’s worden digitaal geleverd via WeTransfer, tenzij anders overeengekomen. 
Foto’s worden in tweetal resoluties geleverd.  

1) In lage resolutie, voor gebruik op internet. Zonder watermerk in een resolutie van 960 pixels over de grootste 
zijde 

2) In lage resolutie, voor gebruik op internet. Zonder watermerk in een resolutie van 960 pixels over de grootste 
zijde en voorzien van gecensureerde delen waar nodig 

3) In hoge resolutie, voor overig gebruik. Zonder watermerk in een resolutie van 3000 pixels over de grootste 
zijde 

 
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio en voor persoonlijke 
promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Onder persoonlijke promotiedoeleinden worden ook sites als 
Facebook, internetsites met het doel contacten tussen fotografen en modellen te bewerkstelligen, fotografie- en 
modelfora en algemene portfoliosites zoals 1x.com en 500px.com verstaan. 
 
Fotograaf zal op geen manier tot publicatie van de foto’s overgaan zonder de foto’s vooraf overlegd te hebben aan 
het model. 
 
Commercieel gebruik door model en fotograaf is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de fotograaf, model en visagiste. 
 
Het is verplicht dat bij gebruik van de foto’s door Model vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de 
fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model. 
Tevens is het verplicht te vermelden wie de visagie gedaan heeft. 
 
Artikel 6 
 
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. 
 
Artikel 7 
 
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. 
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Artikel 8 
 
Levering van extra afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen 
beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf. 
 
Artikel 9 
 
Alle partijen verklaren alle ingevulde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. 
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht 
van toepassing.  
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
 
 
 
Plaats: .....................................    Handtekening Model. 
 
 
 
 
Datum:.....................................     Handtekening Fotograaf. 


