
CONTRACT VOOR STANDAARD FOTOSHOOT OP TFP BASIS VOOR (KIND)MODELLEN

Ondergetekenden:

Fotograaf Model
Naam: Pamela Joyce Naam:
Adres: Adres:

Postcode + plaats:
Telefoon: Telefoon:
E-mail: info@pamelajoyce.nl E-mail:
Website: www.pamelajoyce.nl Geboortedatum: 

Ouders/voogd
Naam:

Artikel 1 
Het doel van deze fotoshoot is voor de fotograaf en het model zich professioneel verder te ontwikkelen als
fotograaf/model en daarnaast haar/zijn portfolio uit te breiden. 

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is:

----------------------------------------------------

Artikel 2 
Het model ontvangt: 

– Een fotoshoot met Pamela Joyce van circa 60 minuten.
– Binnen twee weken na de fotoshoot 1 portret in de vorm van een hoge resolutie digitaal bestand 

(watermerkvrij). Pamela kiest de beste foto’s en bewerkt deze na. De foto's worden aangeleverd 
in een online galerij, waaruit model (/ouders) binnen 7 dagen het favoriete portret kiezen. Extra 
foto's kunnen optioneel worden aangeschaft tegen een vergoeding van €25,- per foto (in de vorm 
van hoge resolutie bestand, watermerkvrij).

De onbewerkte, en door fotograaf niet-selecteerde foto’s worden niet beschikbaar gesteld. 

Het model mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke doeleinden inclusief sociale media en indien van 
toepassing, openbaar maken voor promotie doeleinden van zijn/haar werk als model (portfolio, website, 
internet), mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s of onder 
vermelding van de website van de fotograaf. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model 
zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Het model mag de foto’s niet plaatsen
op een pay-website. 

Artikel 3 
De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s en videobeelden, met inbegrip van het recht
tot openbaarmaking en/of digitale bewerking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te 
promoten op zijn website, internet, portfolio (map met prints), fototentoonstellingen (internet of anders) .
Ten alle tijden zal de fotograaf bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden. 
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Artikel 4 
Het is niet toegestaan (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 en Make up artist 
kunnen schaden. Het is dan ook niet toegestaan zonder toestemming foto’s te croppen (bijsnijden) of te 
bewerken met bijvoorbeeld sociale media flters.

Artikel 5 
Indien een van beide partijen tot publicatie etc, anders dan onder voorgaande afgesproken wil overgaan is
dit pas toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er 
schriftelijk overeenstemming is over de fnanciële vergoeding. 

Artikel 6 
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen verklaren zij de Kantonrechter c.q. de 
Rechtbank bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.

Aldus in tweevoud / drievoud opgemaakt en ondertekend, 

Handtekening fotograaf Handtekening ouder / voogd

------------------------------ ------------------------------------
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