
JPvanR Photography and 

More  
Betaalde/TFP- TFCD overeenkomst. 

Studio/Locatie adres: ........................................................................................................... 

Ondergetekenden:    

Fotograaf                                                                                                                                                           

Jean-Pierre van Rumste, Vennestraat 30, 9190 Stekene. Tel: +32 470 52 72 70 E-mail: 

jpvanrumste@skynet.be 

Model /Visagiste/Styliste/Assistent(e) 

Naam: ……………………………………………………………………………………. Geboortedatum: …………………..  

Adres: ……………………………………………………………………Plaats: ………………………………………………….… 

Telefoon: ………………………………………………………………Email: ……………………………………………………… 

Komen overeen dat:  

a) De volgende opnamen worden gemaakt:  

□ portret  

□ mode/badpak  

□ figuur 

□ artistiek (niet naakt) 

□ artistiek (naakt) 

□ lingerie  

□ topless  

□ naakt  

□ alle categorieën 

□ overige, toelichting:  

 



................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: ……………………………………………………………………………………… 

b) De opnamen bestemd zijn voor:  

□ Eigen gebruik Model & Fotograaf  

□ Website Model & Fotograaf  

□ Gebruik als studiemateriaal voor de Academie van Schone Kunsten te Sint-Niklaas en de 

tentoonstelling aldaar op de opendeurdagen aan het einde van het lopende schooljaar 

Het model zal onder geen beding de foto’s zelf bewerken en publiceren tenzij de fotograaf daar 

schriftelijk toestemming voor geeft.  

□ De fotograaf verleent het model toestemming de foto’s zelf te bewerken of ze naar een derde 

partij door te sturen voor bewerking. Dit feit dient vermeld te worden bij elke publicatie, hetzij op 

het internet, hetzij op papier, hetzij op elke andere denkbare drager. Alvorens tot publicatie over te 

gaan dient de fotograaf evenwel schriftelijk zijn toestemming te verlenen. De bewerking door derden 

verandert niets aan het auteursrecht van de fotograaf. 

Datum en handtekening van de fotograaf : ………………………………………………………………………………………… 

Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als 

model, op het net uitsluitend in een maximum resolutie van 72ppi en een maximum formaat van 800 

pixels, breedte of hoogte, op papier in de vorm van kwalitatief hoogstaand print- of drukwerk  en 

mits onder vermelding van de naam van de fotograaf “JPvanR Photography and More/Jean-Pierre 

van Rumste” als maker van de foto’s of onder vermelding van de website 

http://jpvanrumste.myfreesites.net  

 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 of direct 

gebruiken voor commerciële doeleinden. 

De fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot 

openbaarmaking.  

Doch in elk geval zal de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk toelating vragen aan het model, om enig 

werk voor publicatie te mogen gebruiken, anders dan hieronder aangegeven. In geval van misbruik 

heeft het model  alle rechten tot juridische vervolging. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om 

zijn werk te promoten op zijn website, portfolio (=map met prints) en fototentoonstellingen. 

□ Anders : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

(indien niet van toepassing doorhalen). 

Overige publicaties vindt plaats na overleg met het model.  

 

http://jpvanrumste.myfreesites.net/


c) De vergoeding voor de model werkzaamheden bedraagt:  

Model/Visagist(e)/Stylist(e) ontvangt van de fotograaf een: 

□ CD/DVD, met minimaal 50 onbewerkte foto’s en 15 bewerkte foto’s in groot formaat en in hoge 

resolutie. *   

□ Digitaal bestand (download), met daarin minimaal 50 onbewerkte foto’s en  15 bewerkte foto’s in 

groot formaat en in hoge resolutie. *  

□ Digitaal contactsheet, met daarin minimaal 50 onbewerkte foto’s, waarvan er 15 gekozen mogen 

worden voor nabewerking. * 

(*De bewerkte foto’s worden tevens bezorgd in klein formaat en lage resolutie voor gebruik op 

facebook of andere (sociale) web- en netwerksites.) 

□ Afgedrukte foto’s (naar keuze) in het formaat …………… en in een oplage van …………… 

Je ontvangt geen RAW of PSD bestanden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek en met aangegeven 

reden. 

□ Een onkostenvergoeding van EUR …………….plus EUR …………… aan reiskosten ; 0,25 ct per gereden 

km visa versa. 

Totaal EUR ......................... 

 

d) Indien een van beide partijen tot publicatie etc., anders dan onder b) afgesproken, wil overgaan 

dit pas is toegestaan nadat:  

1. de ander uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend  

2. er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding 

e) Overtreding of het niet nakomen van dit contract zowel de fotograaf als het model het recht geeft 

een schadevergoeding te eisen, conform de bepalingen en de regels van het op dat moment in België 

en/of Nederland geldend recht. 

f) Door middel van een handtekening akkoord te gaan met de tekst en de inhoud van dit contract. 

Aldus opgemaakt in tweevoud te ............................….................................... 

Handtekening fotograaf:    Handtekening model: 

 

 

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger (bij < 18 jaar):                                                                           
tevens kopie legitimatiebewijs ouders meenemen) 


