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Overeenkomst  
Ondergetekenden, verder te noemen fotograaf, model en visagist(e)/styliste, verklaren door middel van hun 
handtekening akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze overeenkomst.  

 

Artikel 1 – De fotograaf zal tegen een vergoeding van € _  _  _  _  , _  _  het model fotograferen op datum  
_  _  -  _  _  -  _  _  _  _  (dag - maand - jaar), aanvangstijd _  _  :  _  _  uur, te:  

Adres + huisnummer:   

Postcode & woonplaats:   

De vergoeding dient na de shoot contant voldaan te worden. 

Indien vooraf afgesproken zal een visagist(e)/styliste op de hierboven genoemde datum in overleg met het model 
en de fotograaf zorg dragen voor een gedegen make-up en passende kleding en accessoires welke in 
overeenstemming zijn met het doel van de fotoshoot. 

 

Artikel 2 – Indien niet anders overeengekomen is de poseercategorie portret/fashion/casual. Hieronder wordt 
verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badkleding.  

Andere poseercategorieën die met het model overeen zijn gekomen (alleen invullen indien nodig): _________  

       Paraaf voor akkoord model:    Paraaf voor akkoord fotograaf:   

 

Artikel 3 – De overeengekomen beloningswijze voor het model is TFCD. Dit houdt het volgende in:  

Het model krijgt uiterlijk op _ _ - _ _ - _ _ _ _ (datum , dag - maand - jaar) minimaal  _  _  (aantal) volledig bewerkte 
en gebruiksklare foto’s per mail of download aangeboden. Deze wordt gestuurd naar het onderaan deze 
overeenkomst vermelde mailadres van het model. De foto’s zullen worden aangeboden in twee formaten:  

1. Een formaat van minimaal 2400x3600pixels en een resolutie van 300dpi, bestandsformaat JPEG, zonder kader 
of overige toevoegingen, geschikt voor afdrukken tot 20x30cm, verder te noemen high-resfoto’s;  

2. Een formaat van maximaal 800pixels breed aan de langste zijde en een resolutie van 72dpi, bestandsformaat 
JPEG, inclusief watermerk met vermelding “M&K Fotografie @Picture4You.nl”, verder te noemen web-
resfoto’s.  

 

Artikel 4 – Alle partijen in deze overeenkomst mogen de web-resfoto’s op hun internetsite c.q. digitale portfolio en 
voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken. Indien de geleverde web-resfoto’s afwijken van de standaard, 
zoals het model ze wenst te gebruiken op zijn/haar website, is in overleg de levering van aangepaste web-resfoto’s 
mogelijk.  

Alle partijen in deze overeenkomst mogen de high-resfoto’s (laten) afdrukken en in hun portfolio en/of voor 
persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken.  

Het is niet toegestaan dat digitale bestanden of afdrukken verstrekt door de fotograaf aan het model op enige wijze 
worden gemanipuleerd of veranderd. Hieronder wordt ook verstaan het aanpassen van de kleuren, zoals zwart/wit 
of sepia. 

Commercieel gebruik van de geleverde foto’s door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere partijen en dient gepaard te gaan met vermelding “M&K Fotografie - 
Picture4You.nl” welke in de nabijheid of op een daarvoor bestemde openbare pagina van dezelfde website 
gepubliceerd wordt. 
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Artikel 5 – 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 6 – 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 
schriftelijke toestemming heeft gegeven.  

Artikel 7 – Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de 
overeengekomen beloningswijze vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de fotograaf. 

Artikel 8 – De hierboven verleende toestemming van het model is afhankelijk van eventueel gewijzigde 
omstandigheden. Het model doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht zich op gewijzigde omstandigheden te 
beroepen.  

Artikel 9 –Het model verklaart van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen 
zijn. Indien het model minderjarig is, dan zal ook de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede 
ondertekenen.  

 

Artikel 10 – Gegevens van het model:  

 

Naam:   Achternaam:   

Adres:     

Postcode:    Woonplaats:   

Telefoon:    E-mail:   

 

Aldus in tweevoud/drievoud opgemaakt en ondertekend,  

Datum:   te:   

 

Handtekening fotograaf:     

Handtekening evt. 2e fotograaf:     

 

Handtekening model:     
(Of wettelijke vertegenwoordiger indien het model jonger dan 18 jaar is. Bij twijfel kan de fotograaf vragen naar identificatie.)  

 

Handtekening visagist(e)/stylist(e):     


