Foto en video overeenkomst.
Ondergetekenden:
Organisatie naam: Bewonersplatform Wateringse Veld
Adres: Panamaplein 43
Telefoon: 070-3097019
Website: www.wateringseveld.info

Contactpersoon: H. Hagelaar
2548 HJ ‘s-Gravenhage
E-mail: secretariaat@wateringseveld.info

Fotograaf naam: ………………………
2548 HJ ‘s-Gravenhage
Email : secretariaat@wateringseveld.info

Adres: Panamaplein 43
Telefoon: 070-3097019
Website: www.wateringseveld.info

Model naam: ……………………………….
Postcode/ Woonplaats: ……………………
Geboortedatum: ……/…./……
.

Adres:
……………………
Telefoon: ……………………
E-mail: ……………………

Komen overeen dat:
De opnamen worden gemaakt voor promotie van onderstaande doeleinden (aanvinken wat van toepassing is).
□ Evenementen

□ Activiteiten

□ Wedstrijden

□ Recepties

□ …………….

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: ………………………….. - …. / …. / 20.. - …. : …. uur
Organisatie, fotograaf en model komen samen overeen welke foto’s openbaar gemaakt worden en welke niet. Het
model ontvangt de foto’s en mag deze verspreiden, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker
van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de
fotograaf is niet toegestaan. De organisatie heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het
recht tot openbaarmaking. De organisatie mag deze foto’s gebruiken voor promotie via website, social media,
printed media, promotiematerialen, abri’s, promotieartikelen, vervoersmiddelen, advertenties en advertorials,
fototentoonstellingen en alle overige promotiemiddelen voor de organisatie. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken
als promotie voor zijn werk via website, portfolio (map met prints) en fototentoonstellingen.
Te allen tijde zal de organisatie en de fotograaf bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden.
Voor verzamelwerken waarin het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden
opgenomen. 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.
Overtreding of niet nakomen van dit contract van zowel de organisatie als de fotograaf als het model het recht geeft
een schadevergoeding, conform de bepalingen en de regels van het op moment in Nederland geldend recht. Door
middel van een handtekening gaat men akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.
Aldus opgemaakt in drievoud te ………………………….. - …. / …. / 20..
Handtekening organisatie

Handtekening fotograaf

Handtekening model

Dhr. H. Hagelaar

Naam fotograaf ……………

Naam model ………..

Indien het model onder de 18 jaar is, dient dit formulier ook te worden ondertekend door een ouder of voogd.
Voor modellen onder de 18 jaar dient er tijdens de sessie een ouder of voogd aanwezig te zijn, tenzij er
toestemming is verleend dat dit niet nodig is.
Ouder of voogd geeft toestemming dat er voor ……………………… geen begeleiding tijdens de fotosessie
aanwezig is:
□ Akkoord

□ Niet Akkoord (aanvinken wat van toepassing is)

Naam ouder of voogd: ……………………

Handtekening ouder of voogd: ……………………
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