MODEL EN PRIVACY VERKLARING

PORTRET CONTRACT
Fotograaf/openbaar maker
Onderneming: Beeldend Kunstenaar Karin Buchholtz
KVK:77122666
Contactpersoon: Karin Buchholtz
Telefoon: 024 323588/ 0633236220
E-mail: karin.buchholtz@online.nl
Geportretteerde
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Portretten
Datum portret:
Titel serie: Foto schilderijen- portretten
Omschrijving portret: Foto schilderij = analoog bewerkte portret
Algemeen
Geportretteerde zal model staan voor fotograaf, waarbij fotograaf portretten zal maken van model/geportretteerde. Er
worden hiervoor wel vergoedingen betaald . De geportretteerde is niet tot aankoop verplicht . Fotograaf is
auteursrechthebbende van de foto’s. Geportretteerde zal onderstaande toestemming verlenen voor het gebruik van het
Fotoschilderij en de gemaakte foto’s,
Fotograaf zal aan geportretteerde een ‘ Foto schilderij’ (analoog bewerkte foto van geportretteerde) leveren van min. 70x
100cm en max. 80x110 cm.
Gebruik door fotograaf
Geportretteerde geeft uitdrukkelijk toestemming voor het openbaar maken van zijn/haar portret = Foto schilderij en de
foto’s gemaakt tijdens de foto shoot. zonder vermelding van persoonsgegevens zoals achternaam, adres etc

 in het portfolio van de fotograaf, zowel in print als digitaal, voor online en offline gebruik;
 ten behoeve van promotionele doeleinden van fotograaf, zoals in advertenties, op banners en andere
promotionele openbaarmakingsvormen;

 ter publicatie door derden, online of in print, ten behoeve van fotograaf, over fotograaf of over het werk van
fotograaf;

 in een expositie online of offline of in een fotoboek in print of digitaal, van fotograaf of in een verzamelboek
samengesteld door een derde; of voor enige andere openbaarmaking in lijn met bovenstaande.
Fotograaf zal de portretten uitdrukkelijk niet gebruiken

 om te (laten) gebruiken in een seksuele of pornografische context;
Fotograaf zal bij publicatie de volgende gegevens vermelden:

 enkel voornaam model of een gefingeerde voornaam of titel, geen persoonsgegevens zoals achternaam, adres,
etc.
Gebruik door model/geportretteerde
Fotograaf geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van het gemaakt Foto schilderij op de volgende wijze:

 Voor portfolio van geportretteerde, zowel op diens eigen website als social media kanalen, waaronder maar niet
uitsluitend Facebook, Instagram, Pinterest, Flickr en toekomstige social media kanalen;

 Geportretteerde dient bij openbaarmaking altijd de naam van de fotograaf te vermelden, althans een foto
openbaar te maken waarin door fotograaf een naam is geplaatst;
Geportretteerde zal het Foto schilderij = een analoog bewerkte foto uitdrukkelijk niet:

 Op enigerlei wijze bewerken, waaronder maar niet uitsluitend het aanpassen van verhoudingen, het aanpassen
van kleuren of het gebruiken van filters op social media;

 Verstrekken aan derden, al dan niet tegen betaling of een andere vergoeding,
 Geportretteerde heeft niet de bevoegdheid sub-licenties te verlenen, anders dan aan een modellenbureau dat
geportretteerde zal vertegenwoordigen;
Overige afspraken voor gebruik:

- Periode: voor onbepaalde tijd
- Geografisch gebied: wereldwijd
Overige afspraken:
Geportretteerde vrijwaart fotograaf van enige aanspraak met betrekking tot het gebruik of publicatie van het gemaakte
Foto schilderij en de gemaakte foto’s , in welke vorm dan ook, behoudens beperkingen zoals hierboven zijn vermeld.
Fotograaf behoudt het recht voor onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden.
Auteursrecht
Fotograaf zal de portretten bewerken in de door hem/haar gebruikelijke stijl. Portretten kunnen eventueel in collages of
in combinatie met andere foto’s gebruikt worden. Geportretteerde stemt er mee in dat fotograaf de portretten creatief
mag verveelvoudigen en openbaar maken behoudens beperkingen zoals hierboven genoemd.
Voor akkoord:
Indien geportretteerde jonger is dan 18 jaar, zal dit formulier mede door diens ouder/voogd getekend moeten worden.
Datum:
Handtekening geportretteerde:

Ouder/voogd:

