Overeenkomst TFP (Time For Portfolio) Fotoshoot
Ondergetekenden:
Fotograaf:

H.W.P.M. Bouckaert (h.o.d.n. FotoKunstig.nl), van Ostadeweg 2, 6562 BP Groesbeek

en
Model:

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

………..……………………………………………………

Komen het volgende overeen:
A) Model stelt zijn/haar tijd en energie ter beschikking, Fotograaf stelt zijn tijd, energie en apparatuur ter
beschikking zonder enige financiële vergoeding over en weer. Het doel is een -niet commerciële- fotosessie
(fotoshoot) te houden waar beide partijen voordeel van hebben in uitbreiding van beider portfolio’s.
De foto’s mogen niet verkocht worden of aan derden in gebruik worden gegeven, ze dienen uitsluitend voor
promotionele doeleinden.
B) Het model verklaart 18 jaar of ouder te zijn en zal dit desgevraagd door het overleggen van een ID document
aantonen. Indien het model jonger dan 18 jaar is zal hij/zij begeleidt worden door een volwassene en zal een
wettelijke vertegenwoordiger mee ondertekenen.
C) Het model mag de foto’s vrij gebruiken en publiceren mits de naam FotoKunstig.nl op de foto’s niet wordt
verwijderd of onzichtbaar gemaakt, dan wel dat de naam FotoKunstig.nl wordt vermeld als fotograaf. De foto’s
mogen uitsluitend in de geleverde vorm worden gebruikt, zonder wijzigingen van welke aard ook zonder
uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.
D) De fotograaf is houder van het auteursrecht van de foto’s en mag de foto’s gebruiken op zijn website, op
sociale media, in reclame uitingen en andere promotiedoeleinden.
E) Na de fotosessie worden de foto’s waar nodig of wenselijk door de fotograaf na-bewerkt. Door de fotograaf
wordt een selectie op basis van kwaliteitsbeoordeling gemaakt. Deze selectie wordt aan het model in
‘preview’ (met watermerk) voorgelegd. Het model accordeert de foto’s en ontvangt deze daarna in de
definitieve vorm als digitaal bestand (JPG), zonder watermerk. Alle andere opnamen worden definitief
vernietigd tenzij anders is overeengekomen.
F) Foto’s en bewerkingen kunnen uitsluitend commercieel worden gebruikt na goedkeuring en eventuele
overeenstemming over beloning met het model.
G) Aanvullende afspraken:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Overeengekomen te ………………………………………

op …………………………………………

Fotograaf:

Model:

H.W.P.M. Bouckaert
FotoKunstig.nl

…………………………………………
(naam en handtekening)

