Inleiding
Sonja de Ridder fotografeert met als doel fne art producten te exposeren en te verkopen aan derden. Ook om haar werk te tonen op
website, social media en overige publicaties. Deze vrijwaringsverklaring heef als doel het model te informeren van het doel van de
fotoshoot. Tevens de voorwaarden en verwachtingen voor het model uiteen te zetten. Het model is hiermee op de hoogte dat het
eindproduct van de fotoshoot mogelijkerwijs in openbaarheid wordt tentoongesteld en door derden gekocht kan worden. Om hierover
geen onduidelijkheden te laten ontstaan en achteraf geen onvrede te creeren is in deze vrijwaring e.e.a. uiteen gezet.

Vrijwaringsverklaring
Deze vrijwaringsverklaring geldt tussen ondergetekende geportretteerde en Sonja de Ridder.

Fotograaf
Naam :
Adres :
Postcode/Woonplaats:
Telefoon :
Email :
Website:

Sonja de Ridder
Boerendijk 8
9511PE Gieterveen
06-41425591
info@sonjaderidder.nl
www.sonjaderidder.nl

Model
Naam : ____________________________________________
Adres : ____________________________________________
Postcode/Woonplaats : _______________________________
Telefoon (optioneel) : ________________________________
Email : ____________________________________________
Website (optioneel) :__________________________________

Met betrekking tot de fotoshoot dd _____-_____-_______ te ________________________ met als doel te komen tot een fne-art
eindproduct zoals in de inleiding omschreven, gelden de volgende afspraken:
Model verklaart dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en het doel van de fotoshoot vooraf is
besproken. De fotograaf maakt de eindselectie welke worden uitgewerkt. Voordat de foto's openbaar gemaakt worden, zal de
fotograaf deze met het model bespreken. Daarna heef de fotograaf de mogelijkheid deze te exposeren, te publiceren en/of aan te
bieden aan derden.
Het model ontvangt hiervoor digitale bestanden op A4formaat (150dpi) tbv portfolio en klein formaat tbv social media en website.
Het model ontvangt pas na verkoop van eerste fne art product (zoals in inleiding omschreven) eenmalig een vergoeding a €75,- voor
de fotoshoot. Model wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. IBANrekening nummer tbv over te maken bedrag:
________________________ tav _______________________________________ Hiermee verklaart het model akkoord te zijn met
genoemde vergoedingen en geen aanspraak meer jegens de fotograaf te hebben
Model verklaart eens te zijn de te ontvangen digitale bestanden enkel te gebruiken voor persoonlijke promotionele doeleinden,
andere toepassingen (zoals publicaties) dienen vooraf met fotograaf besproken te worden. Bij elke plaatsing van de geleverde
afeelding(en) dient de naam van de fotograaf vermeld te worden.
Het model 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 en in iedere context als door de fotograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten). Alle copyright, intellectueel
eigendom of andere eigendomsrechten komen bij fotograaf te liggen.
Indien het model onder contract staat bij een modellenbureau, dan verklaart het model hierbij dat er toestemming is verkregen om
deze fotosessie te doen en/of dat er door derden geen beperkingen zijn opgelegd of verplichtingen zijn die deze fotosessie of
publicatie van de foto’s zouden kunnen verhinderen of beperken.
Dit bewijs is bindend voor erfgename, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu
en voor altijd en komt ten goede aan fotograaf. De hierboven verleende toestemming is onafankelijk van eventueel wijzigende
omstandigheden. Het model doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
Het model verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het
fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede ondertekenen.
Aldus ondertekend:
Plaats en datum: ___________________

Plaats en datum: ___________________

Handtekening fotograaf:

Handtekening fotomodel:

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd):

