Fotocontract
ten behoeve van een
TFP/TFCD schoot

20170219

Ondergetekenden
FOTOGRAAF:
Ondergetekenden:
Geboren op:
Woonachtig op adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Harry Schoemaker
24 juli 1952 te Borger (Dr)
Rhijnauwensingel 176
3077 EV Rotterdam
010-3419776 of 06-46527137
hs.fotografie@gmail.com
hs-fotografie.nl - hs-modellenfotografie.nl

MODEL:
(Volledige) Naam :

_________________________________

Geboortedatum en plaats:

_________________________________

Woonachtig op adres:

_________________________________

Postcode en Woonplaats:

_________________________________

Telefoon / Mobiel:

_________________________________

E-mail:

_________________________________

Website:

_________________________________

Paspoort/ID:
_________________________________
(Indien minderjarig en van toepassing):

OUDER OF VOOGD
(Indien minderjarig en van toepassing):
Wanneer de adresgegevens gelijk zijn aan dat van het model, volstaat de naam.
(Volledige) Naam :

_________________________________

Adres:

_________________________________

Woonplaats:

_________________________________

Telefoon:

_________________________________

VISAGIST(E)
(Indien van toepassing):
(Volledige) Naam :

_________________________________

Adres:

_________________________________

Woonplaats:

_________________________________

Telefoon:

_________________________________

FOTOSESSIE
De Fotograaf zal onvoorziene omstandigheden voorbehouden foto’s maken van/op:
Perso(o)n(en):
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________

Datum: (dag-maand-jaar)

_________________________________

Aanvangstijd ca.:

_________________________________ (24 urige klok)

Locatie van de fotosessie :

_________________________________

Te :

_________________________________ (Plaatsnaam)

Partijen komen overeen:
1.
2.

3.
4.

Dat de persoon of personen in dit contract verder wordt aangeduid met ‘model’, ‘visagist(e)’ of
‘fotograaf’
Dat noch de fotograaf, noch het model (noch de ouder/voogd), noch de visagist in de toekomst
feiten en/of resultaten, die met dit contract in samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander
zal benutten.
Dat uit oogpunt van geldend fatsoen partijen de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit
van de ander niet zullen aantasten.
Dat de volgende opnamen worden gemaakt:
(Doorhalen wat NIET van toepassing is):

Jonger dan 18 jaar
Portret
Anders

Fashion

Figuur

Reclame (*

Badmode (**

Lingerie(**

Deze opnames kunnen alleen met andere dan ‘normale’ kleding gemaakt worden indien dit contract
door minstens één van de ouders of door een voogd voor akkoord is ondertekend.
**) Deze opnames kunnen alleen gemaakt worden indien dit contract door minstens één van de ouders
of door een voogd voor akkoord is ondertekend en deze bij de sessie aanwezig is.
*)

18 jaar en ouder
Portret
Lingerie
Anders

Fashion
Topless

Figuur
Bedekt naakt

Glamour
Reclame
Artistiek naakt Naakt

Badmode
18 Plus

Anders:
Indien hierboven voor anders werd gekozen gelieve u hier aan te geven welk soort foto’s u wenst.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Betekenis en inhoud van de verschillende poseercategorieën staan beschreven in de bijlage

Rechten
Rechten en plichten van het model en de visagist(e):
1.

2.
3.
4.

Het model doet afstand van alle rechten van de beeldmaterialen die gemaakt worden tijdens
de opdracht, of dit nu videobeelden, fotobeelden of geluidsfragmenten zijn. Alle rechten van de
beeld materialen komen te liggen bij de fotograaf en deze wordt hiermee de rechtmatige en
volledige eigenaar van die rechten. De fotograaf mag het materiaal bewerken en verwerken en
uitbrengen op welke wijze dan ook, uiteraard met uitzondering van illegale bewerking, zoals
met minderjarigen en/of bestialiteiten.
Foto’s waarvan het model niet wenst dat deze worden gepubliceerd (portretrecht) kunnen op
een bijlage worden aangegeven
Het model is er zich terdege van bewust dat er bekendheid kan ontstaan van zijn of haar
persoon, aangezien het materiaal kan worden uitgebracht in diverse media.
De mogelijkheid bestaat dat het model ludiek of “met een knipoog” neergezet wordt. Model
geeft goedkeuring aan de fotograaf om dat indien noodzakelijk te doen.

5.

6.

7.

Het model en de visagist(e) mogen de op CD geleverde foto's voor eigen gebruik (portfolio,
website, etc.) gebruiken mits de naam van de fotograaf wordt vermeld (Zal in de meeste
gevallen reeds op de foto zijn afgedrukt). Het Model en de visagist(e) zijn bij gebruik van de
foto’s verplicht te vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de fotograaf.
Het model en de visagist(e) mogen de foto's voor overige publicatie gebruiken mits zij hiervoor
schriftelijk toestemming hebben ontvangen van de fotograaf. De fotograaf zal daartoe de foto’s
eventueel licht bewerken en in groot formaat aan de publicist ter beschikking stellen.
Indien de foto’s commercieel gebruikt worden zal ieder een deel van de opbrengst krijgen.
Volgens de volgende verdeelsleutel waarbij degene die de inspanning tot verkoop leverde een
dubbel deel krijgt.
Verkoop gedaan door Model:
Deel voor model: 50%;
Deel voor visagist(e) 25%;
Verkoop gedaan door Visagist(e):
Deel voor model: 25%;
Deel voor visagist(e) 50%;
Verkoop gedaan door Fotograaf:
Deel voor model: 25%;
Deel voor visagist(e) 25%;

Deel voor fotograaf: 25%
Deel voor fotograaf: 25%
Deel voor fotograaf: 50%

Indien geen visagist(e) bij de shoot aanwezig was:
Verkoop gedaan door Model:
Deel voor model: 66,6%;
Deel voor fotograaf: 33,3%
Verkoop gedaan door Fotograaf:
Deel voor model: 33,3%;
Deel voor fotograaf: 66,6%
Het model en de visagist(e) mogen de foto’s niet zelf bewerken en/of vermenigvuldigen.
Indien enkele foto’s niet in een poseercategorie blijken te vallen, welke in dit contract is
overeengekomen, zullen zij, tenzij op uitdrukkelijk akkoord van het model, op grond van haar
recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht niet worden gebruikt.
10. Bij gebruik van de foto’s zal de fotograaf alleen de volgende (artiesten)naam gebruiken.
8.
9.

Voor het model:

_________________________________

Voor de visagist(e)

_________________________________

Rechten en plichten van de fotograaf:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Naast het auteursrecht, komen alle overige rechten van de beeld materialen te liggen bij de
fotograaf en deze wordt hiermee de rechtmatige en volledige eigenaar van die rechten. De
fotograaf mag het materiaal bewerken en verwerken, uitbrengen en publiceren op welke wijze
dan ook, uiteraard met uitzondering van illegale bewerking, zoals met minderjarigen en/of
bestialiteiten.
Foto’s waarvan het model niet wenst dat deze worden gepubliceerd (portretrecht) kunnen op
een bijlage worden aangegeven
De fotograaf zal het model alleen met haar ‘artiestennaam’ bekendmaken.
Indien de foto’s commercieel gebruikt worden zal ieder een deel van de opbrengst krijgen.
Volgens de hiervoor weergegeven verdeelsleutel waarbij degene die de inspanning tot verkoop
leverde een dubbel deel krijgt.
De fotograaf heeft het in tijd en omvang onbeperkte recht de door hem gemaakte foto's
openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken (en publiceren) op
elk tijdstip, in iedere omvang en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in
Nederland als daarbuiten.
Hoewel hij het recht heeft alle foto’s te publiceren, zal hij rekening houden met de wensen van
het model zoals aangegeven in de bijlage

Verder is overeengekomen:
Algemeen:
Eventueel mislukte foto’s (dit ter beoordeling van de fotograaf) worden niet afgeleverd.
De foto’s mogen, tenzij deze daar specifiek voor gemaakt zijn, niet voor z.g. pornosites etc. worden
gebruikt.
3. Minderjarigen mogen nooit naakt poseren. (ook niet deels naakt of bedekt naakt!) Daarom zal het
model om haar leeftijd vast te stellen bij een shoot waarbij dergelijke foto’s worden gemaakt vóór
de shoot een geldig identiteitsbewijs tonen
3.1. Ondanks dat het wettelijk is toegestaan accepteer ik ook geen opdrachten van minderjarigen voor
foto’s in lingerie en/of badkleding, tenzij minstens één van de ouders of een voogd hiervoor
toestemming heeft gegeven door medeondertekening van dit contract, en/of deze persoonlijk bij de
shoot aanwezig is.
1.
2.

Het model krijgt van de fotograaf :
Via Internet alle nog onbewerkte en (naar oordeel van de fotograaf) geslaagde opnames (afhankelijk
van de gebruikte camera) in het formaat van ca. 1500x1000 of 1200x900 pixels (voldoende voor privé
gebruik op PC, internet etc., maar niet optimaal voor een afdruk bij een fotolaboratorium – Afdruk op
eigen printer kan met redelijk resultaat tot ca 20x30cm).
Hij/zij krijgt deze opnamen in kleur, zwart/wit en sepia en voorzien van het naamstempel van de
fotograaf.
Op de foto wordt de naam van het model eveneens / niet (doorhalen wat NIET van toepassing is) weergegeven
Deze Foto’s dienen naast hiervoor genoemde privé gebruik op PC, internet etc. slechts om bekend te
maken welke foto’s beschikbaar zijn.

Privé foto’s:
Naast dat de fotograaf het in tijd en omvang onbeperkte recht heeft de van het model gemaakte foto's
openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken kunnen er op verzoek van
het model ook een paar privé foto’s in de opname categorieën “topless”, “bedekt naakt”, “artistiek naakt”,
“naakt” en “18-Plus foto’s” gemaakt worden waarvoor een uitzondering geldt.
Uitzondering
O Geen
O De fotograaf stemt er mee in de volgende foto’s alleen na akkoord van het model te gebruiken:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________

Afdrukken
Van de op de CD weergegeven foto’s kunnen tegen kostprijs afdrukken (echte foto’s) worden nabesteld
in de gangbare foto formaten gangbare maten tot 50 x 75cm

Vergoeding
De fotosessies op zich zijn GRATIS Dit heeft tot gevolg
 Dat alle bijkomende kosten (als huur van een studio of hotelkamer, entreekosten voor locaties,
reiskosten etc.) voor het model zijn.
 Dat er door de fotograaf geen visagist(e) wordt geregeld.
 Dat er geen gratis afdrukken worden geleverd
(Afdrukken zijn tegen kostprijs – dus zonder verdienste voor de fotograaf - na te bestellen)

Bovendien:
Bovendien wordt naast de bovengenoemde vergoedingen vergoed:
 De eventuele reiskosten van de fotograaf. (Indien de fotosessie buiten Rotterdam plaatsvindt)
 Een bedrag van € 2,50 per fotozending (afdrukken) voor verpakking en porto.

Onthullende opnamen
1.

2.

3.

Voor opnamen waarbij het model gekleed is in badmode of lingerie moet het model ouder zijn dan
18 jaar, of indien jonger dan 18 jaar toestemming hebben van een ouder of voogd (Zie het
geschrevene bij poseercategorieën).
Voor opnamen waarbij het model topless, bedekt naakt, artistiek naakt (esthetisch naakt), naakt, of
18 Plus poseert, moet het model ouder zijn dan 18 jaar. Ook met goedvinden van ouder of voogd
blijven alle vormen van naaktopnamen niet mogelijk voor minderjarigen.
Voor beide soorten opnames dient het model te allen tijde een geldig identiteitsbewijs te overleggen

Vrijwaring
1.

2.

3.

De fotograaf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor overmacht situaties die
leiden tot gegevensverlies (defect aan bv. geheugenkaart, fototoestel, computerproblemen of
datacrash). In een dergelijke situatie wordt in overleg met het model een nieuwe datum gekozen
om de fotosessie over te doen.
Het model verklaart dat hij/zij op geen enkele wijze de fotograaf aansprakelijk zal stellen voor wat
er onderweg van of naar, op, tijdens of als gevolg van de opnames plaats vindt, zal vinden of heeft
gevonden.
Model verklaart de risico’s als bedoeld in dit artikel, waaronder, maar niet uitsluitend
bedrijfsongevallen, hetzij zelf te dragen dan wel hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. In geen
geval zal de fotograaf voor schade die het model oploopt aansprakelijk zijn, tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld.

Akkoord
1.

2.

3.

Het model verleent middels de ondertekening van dit contract 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 (en publiceren) op elk tijdstip, in iedere omvang en in iedere context
als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten
Middels zijn/haar handtekening bevestigt het model dat hij/zij begrijpt dat hij/zij geen aanspraak kan
maken op het eigendomsrecht en auteursrecht (ook niet op het bezit) van gemaakte afbeeldingen
in welke vorm dan ook.
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is
het Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen verklaren zij de Kantonrechter c.q.
de Rechtbank te Rotterdam bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te
oordelen.

Aldus in tweevoud (indien er een visagist bij was, in drievoud) opgemaakt en ondertekend,
Plaats: _________________________________
datum: _________________________________

_________________________________
Handtekening Model:

_________________________________
Handtekening Ouder of voogd
(indien van toepassing)

_________________________________
Handtekening Visagist:

_________________________________
Handtekening Fotograaf:
Dit contract bestaat inclusief de bijlage (uitleg van termen) uit 9 pagina’s
Naast dit contract dient er bij naakt fotografie ook een “Model release form” ondertekend te worden

Bijlage
Betekenis en inhoud van de verschillende poseercategorieën:
Portret

Bij portretfotografie worden er opnames van het gezicht en eventueel de bovenste
lichaamshelft gemaakt, waarbij het karakter en de uitstraling van het model worden
vastgelegd. Het zijn foto’s waarop het model gekleed staat afgebeeld, daaronder niet
begrepen lingerie, badkleding en doorzichtige kleding. De kleding dient het model zelf
te regelen en/of mee te nemen.

Fashion

Bij fashion fotografie worden er opnames met verschillende soorten kleding gemaakt.
Het zijn foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld. Daaronder wordt
nadrukkelijk niet begrepen lingerie of badkleding. De kleding mag tevens geen
doorzichtige kleding zijn. De kleding dient het model zelf te regelen en/of mee te nemen.

Figuur

Bij figuur fotografie worden er opnames gemaakt van het hele lichaam, met aandacht
voor de pose, waarbij het figuur zo mooi mogelijk uitkomt. De kleding dient het model
zelf te regelen en/of mee te nemen.
Voor minderjarigen zijn dit foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld.
Waaronder nadrukkelijk niet begrepen is lingerie of badkleding. De kleding mag tevens
geen doorzichtige kleding zijn. De kleding dient het model zelf te regelen en/of mee te
nemen. Wel mag kleding waarbij de vormen van het lichaam zichtbaar blijven (bijv.: een
strakke spijkerbroek en een T-shirt).
Meerderjarigen dienen door het aankruisen van één of meer van de overige
mogelijkheden aan te geven of, en zo ja, hoe gekleed men deze foto’s wenst.

Glamour

Bij glamourfotografie gaat het om opnames waarbij sprake kan zijn van de combinatie
van portret- en figuurfotografie en de uitstraling van het model - eventueel sensueel
getint - grote aandacht krijgt. Het zijn opnames waarbij het model "betoverend" op de
foto gaat (Hierbij is veelal een visagist(e) nodig, die door het model zelf meegenomen
en eventueel betaald dient te worden.)
De belangrijkste functie van de kleding bij glamourfotografie is de meest intieme delen
van het model zo geraffineerd mogelijk te verbergen of gedeeltelijk te tonen. Daarom
zijn enerzijds de snit en anderzijds de stof van de kleding van groot belang. Het gaat
hier hoofdzakelijk om: bad- en strandkleding, nachtkleding, sportkleding, lingerie, (wet)
T-shirts, doorzichtige bloezen, hemdbloezen, jurken, korte broekjes, (net)panty’s en
attributen.
In de glamourfotografie gaat het om fotogenieke modellen die mooi en aantrekkelijk
overkomen en die zich bewust zijn van hun seksuele aantrekkingskracht. Dit model
moet ‘flair’ hebben en over het vereiste acteertalent beschikken. Zij moet zich bewust
zijn van haar belangrijke inbreng in een dergelijke ‘shoot’. Wanneer dit ontbreekt dan
zal de shoot niet tot het gewenste resultaat leiden.

Reclame

Bij reclame fotografie gaat het om opnames waarbij het model een product aanprijst
door dit vast te houden (bijv. fotocamera), aan te wijzen, of door er bij te staan (bijv.
auto). De kleding kan hierbij zeer uiteenlopend zijn van een bontjas bij een skivakantie,
tot hotpants of een bikini bij auto en motorsport producten.
Voor minderjarigen zijn derhalve niet alle soorten van reclamefotografie mogelijk en zijn
er soorten waarvoor een ouder of voogd moet mee ondertekenen

Badmode

Bij badmode fotografie worden er opnames gemaakt waarop het model geheel in
badkleding (zwembroek, badpak, bikini, of string-bikini) staat afgebeeld.

Lingerie

Bij lingerie fotografie worden er opnames gemaakt waarop het model geheel in lingerie
(ondergoed van sportief tot sexy) staat afgebeeld.

Topless

Bij topless fotografie worden er opnames met ontbloot bovenlichaam gemaakt.
Hieronder worden foto’s verstaan waarop het model met geheel of gedeeltelijk zichtbare
tepels staat afgebeeld. De schaamstreek wordt in deze opnames dus niet zichtbaar
afgebeeld.

Bedekt naakt Bij bedekt naakt worden er opnames gemaakt van het geheel naakte lichaam waarbij
delen door doorzichtige kleding bedekt zijn, of waarbij delen door bijv. een sluier of
andere voorwerpen bedekt worden.
Artistiek naakt Bij artistiek naakt worden er opnames met geheel naakt lichaam gemaakt. Hierbij gaat
het meer om de artistieke waarde van de lichaamsvormen dan om het model zelf.
Hieronder wordt ook het esthetisch naakt gevat, waarbij de tepels geheel of gedeeltelijk
zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk niet
zichtbaar is op de foto.
Naakt

In de artistieke en/of erotische naaktfotografie gaat het om modellen die geschikt zijn
voor figuurstudie. De schoonheid van lijn en vorm, de vrouwelijke contouren, het
harmonische en esthetische van het lichaam worden met eerlijke intentie uitgebeeld.
Het kunnen opnames van het geheel naakte lichaam betreffen, maar ook opnames
waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of
schaamstreek is zichtbaar op de foto

18 Plus

Bij 18+ fotografie worden er opnames gemaakt waarbij het model geheel of gedeeltelijk
ontkleed is. Zij wordt op de foto’s op suggestieve wijze erotisch afgebeeld, waarbij de
tepels en/of geslachtsdelen zichtbaar zijn.

