overeenkomst Fotoshoot V. 2018.3
Fotografen
Luc Fillet
Conny Laeremans
Contact email/GSM
Website

De Bruynlaan 3, 3130 Begijnendijk
Hannekensstraat 12, 3130 Betekom
info@luccon.be / 0488 68 34 34
http://www.luccon.be

Contactgegevens model

(1)

(1)

Deze overeenkomst wordt behandeld volgens de GDPR regelgeving en dient
enkel als bewijs en voor communicatie doeleinden. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Naam

:

Geb. Datum

:

Telefoon

:

Email

:

Website

:

Visagist(e)
Naam

:

Telefoon

:

Email

:

Website

:

Model verklaart vrijwillig te poseren voor deze fotoreportage in de stijl die werd overeengekomen
onder punt 7.
De fotograaf en het model komen als volgt overeen:
1. Door ondertekening verleent model aan de fotograaf toestemming om de gemaakte
fotografische opnamen te gebruiken voor de volgende zaken.
(Aankruisen wat van toepassing is) (2)
(…) Facebook en Instagram
(…) Website
(…) Forum(s)
(…) Wedstrijden
(…) Tentoonstelling(en)
(…) Verkoop van foto(‘s) mits schriftellijke toestemming van model.
2. Het model ontvangt hiervoor in ruil voor de investering van de fotoreportage enkel de foto’s
via WeTransfer of USB Stick (€ 5 extra) met de geslaagde opnamen met watermerk.
Afdrukken kunnen door het model bekomen worden en vallen buiten deze overeenkomst.
3. De fotograaf draagt de kosten voor het maken van de foto’s en . Het model draagt de kosten
voor kleding en make-up voor de fotoreportage. Indien niet anders gespecifieerd.*
* (Luccon draagt meestal zelf de kosten van de make-up.)
4. Het model (of de visagiste) mag de foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden voor het werk
als model, mits vermelding van de naam van de fotograaf. Iedere publicatie van de foto’s door
het model anders dan de in deze overeenkomst genoemde vormen, is zonder schriftelijke
toestemming van de fotograaf niet toegestaan.
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5. Bij publicatie worden indien mogelijk de namen van het model en de visagist(e) (indien
betrokken) vermeld.
6. Buiten de fotograaf heeft niemand toelating om de afgeleverde foto’s verder te bewerken en
of te veranderen.
7. Stijlen (2)
o Mogelijke stijlen zijn:
(…) Portret / Fashion
(…) Lingerie / Badmode
(…) Topless
(…) Artistiek naakt
(…) Naakt - Er worden géén naaktopnamen gemaakt met modellen minder dan 18 jaar.
8. Van de bepalingen in deze overeenkomst kan uitsluitend worden afgeweken indien model en
fotograaf dit schriftelijk overeenkomen.
9. Opmerkingen
o (…). Het model geeft toelating voortgaand op de items aangevinkt op punt 1, om foto’s
te gebruiken als wedstrijd-, tentoonstellings-fotografie of clubverband en dit ENKEL
indien dit is overeengekomen in punt 1. Wanneer het model wel een toelating geeft tot
publicatie op sociale media zal dit in een randbemerking in het contract worden
opgenomen. Lingeriefotografie, badpak en bikini en bedekt -naaktfotografie, vallen
niet onder de noemer van “naaktfotografie“.
Ondergetekenden tekenen voor akkoord:
(Indien het een minderjarig model betreft, tekent minstens één van de ouders of voogd)

Start en einde shoot (uur) :

Opgemaakt in dubbel op

:

Handtekening fotograaf

:

Handtekening model

:

Plaats en datum van opname :
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