
Overeenkomst  fotoshoot

Ondergetekende, hierna te noemen “partijen”,

www.modelloraine.nl
Model Loraine Delano
gevestigd te Etten Leur

en

Fotograaf  :

E-mail adres: 

Tel. Nummer:                                                                       

Plaats           : 

Komen het volgende overeen:

Artikel 1
Model Loraine zal poseren op:

Datum : 

Plaats van de fotosessie : 

Artikel 1.1
Deze overeenkomst geldt voor iedere fotoshoot  met het boven genoemde fotograaf, vanaf bovengenoemde datum.

Artikel 2
De foto’s blijven eigendom van de fotograaf  volgens het auteursrecht. Model Loraine geeft de fotograaf toestemming de
foto’s te gebruiken voor haar portfolio of op internet. Model Loraine zal uitzoeken welke foto’s. gebruikt gaan worden  of
bewerkt dient te worden.

Artikel 2.1
De partijen bij deze overeenkomst mogen de onder artikel 2 bedoelde foto’s op hun internetsite, in
hun portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken door ondertekening van de overeenkomst.  Word de
overeenkomst niet getekend, gaat de shoot niet door. 
Commercieel gebruik door één der partijen, is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij.

Artikel 2.2
Indien de foto’s, lingerie, bodypainting, topless of van erotische aard zijn, mogen deze alleen op de site van de fotograaf
en op www.modelloraine.nl, of ander media geplaatst worden met toestemming van model Loraine. Model Loraine
bepaalt welke foto’s geplaatst mogen worden. De fotograaf geeft aan welke hij/zij wil plaatsen en model Loraine moet
schriftelijk aangeven welke mogen en waar. Indien model Loraine niet te bereiken is of niet meer reageert, mag de
fotograaf de foto’s (nog) NIET zonder toestemming plaatsen op de daarvoor bestemde sites. Zie artikel 2



Artikel 2.3
Bij het plaatsen van foto’s op welk soort media ook, door fotograaf of model. Dient te alle tijden, de naam van model
Loraine en de fotograaf vermeld te worden.

Artikel 3
De fotograaf draagt zorg voor de veiligheid van het model. Indien de fotograaf afwijkt van de geplande lokatie, zonder dat
model Loraine dit heeft kunnen verifiëren, is de fotograaf aansprakelijk. Model Loraine EN fotograaf dienen zelf risico uit
te sluiten in overleg.

Artikel 3.1
Model Loraine stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik van kledij, attributen etc die schade en/of verwondingen
kunnen opleveren. Ook het gebruik van voertuigen, watervoertuigen en dieren ( o.a. paardrijden etc) vallen hier onder. 

Artikel 4 
Wanneer fotograaf gevraagd wordt door model Loraine, zijn er aan de shoot  géén kosten verbonden. (TFCD)
Model Loraine neemt te alle tijden eigen visagie en/of kapster mee.

Artikel 5
Bij gebruik van de foto’s door de fotograaf, dient te worden vermeld, dat de auteursrecht  van de foto’s
berust bij model Loraine, vermeld bij naam en toenaam. Indien niet, moeten de foto’s die geplaatst zijn door de fotograaf
verwijderd worden.

Artikel 5.1
Het portretrecht van de foto’s berust bij model Loraine; bij gebruik door de fotograaf moet de naam en toenaam van
model Loraine worden vermeld.

Artikel 6
Alle foto’s van model Loraine worden opgeslagen indien model Loraine dit wenst. Zo niet worden ze na een maand
verwijderd.

Artikel 7
Model Loraine krijgt de (zelf uitgekozen) bewerkte foto’s (minimaal 10 bewerkte foto’s tenzij anders afgesproken) binnen
3 weken via w-transfer of e-mail. Alle onbewerkte foto’s krijgt model Loraine gelijk, na een shoot, mee op een zelf
meegenomen dvd en/of usb stick!

Artikel 8
Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor vervaarding
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 model Loraine of de fotograaf kunnen schaden.
Voor een montage en/of veranderen van een foto door fotograaf of derden, mag alleen met schriftelijke toestemming van 
model Loraine. Zie artikel 2.

Artikel 9
De fotograaf , zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van model Loraine,
daaronder begrepen persoonsgegevens, zoals e-mail adres, telefoonnummer, woon of verblijfadres
niet aan derden verstrekken, tenzij model Loraine hiervoor voorafgaand schriftelijk  toestemming heeft gegeven.

Artikel 10
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts, die geen deel uitmaken van het overeengekomen
contract, vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de fotograaf.

Artikel 11
Het is niemand toegestaan foto’s te plaatsen op internet, sites, reclamefolders etc, zonder schriftelijke toestemming van de 
fotograaf en model Loraine. Dus van beide partijen is schriftelijk toestemming nodig.



Hiervoor is de wet, auteurs- copyright van toepassing. Zie het Berner Conventie.

Artikel 12
De voorwaarden van dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats EttenLeur en verklaren zij de
Kantonrechter c.q. Rechtbank te Breda, bevoegd over alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.
Door ondertekening van het contract, verklaard fotograaf……………………… toestemming te geven op al het
bovenstaande,

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Plaats  :  Etten-Leur
Datum :  

Naam model Loraine:   Loraine Delano : www.modelloraine.nl.                               Naam fotograaf: ……………..

Handtekening model Loraine:                                                                                     Handtekening fotoraaf:

www.modelloraine.nl / e-mail info@modelloraine.nl


