TFP-contract en modelvrijgaveformulier
Dit document vormt een bindend contract tussen:
Naam:..………………………………………………...
Adres:………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………
(hierna "Model"),
en
Raf Van den Bogaert
Vorstermanstraat 14b11 te 2000 Antwerpen
info@rafvandenbogaert.be
(hierna "Fotograaf"),
Regulering van de eigendom en het gebruik van foto's en afgeleide werken op basis
daarvan (gezamenlijk hierna de "Foto's") genomen door Fotograaf van Model op de
datum .../…/….. voor alle wettige doeleinden, met inachtneming van de hieronder
beschreven voorwaarden.
De basis voor dit contract is een niet-commerciële regeling waarbij Model in het belang
van het opdoen van modelleringservaring ermee instemt dat hij/zij in ruil voor
modelleringstijd -al dan niet bewerkte- Foto's ontvangt die door Fotograaf aan Model
worden geleverd.
Levering geschiedt tijdig en in ieder geval niet langer dan 30 dagen na de datum waarop
deze overeenkomst door Fotograaf is ondertekend. Deze levering vormt de gehele
verplichting van Fotograaf jegens Model.
Model gaat ermee akkoord dat copyright, morele rechten en alle andere intellectuele
eigendomsrechten op de Foto's toebehoren aan de Fotograaf en/of zijn erfgenamen,
licentiehouders of rechtverkrijgenden, met het volledige recht van wettige beschikking op
welke manier dan ook.
Fotograaf mag deze foto’s gebruiken voor website, tentoonstellingen en aanverwanten
zonder dat hij hiervoor rechten aan Model moet betalen. Model stemt er mee in dat een
aantal gemaakte foto's ook commercieel gebruikt kunnen worden zonder dat dit op
voorhand wordt meegedeeld.
Model gaat ermee akkoord dat, hoewel hij/zij de Foto's mag gebruiken voor doeleinden
die verband houden met de promotie van Model's modellenactiviteiten, inclusief, maar
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niet beperkt tot: advertenties, portfolio's en promotionele websites, Model niet zal
verkopen of anderszins publicatierechten op een van de Foto's over te dragen zonder de
voorafgaande toestemming van de Fotograaf.
Model begrijpt dat de Fotograaf het morele recht heeft om te worden geïdentificeerd als
de auteur van de Foto's wanneer kopieën van de Foto's aan het publiek worden
gepresenteerd, en zal dit begrip meedelen aan uitgevers, ontwerpers en andere derden die
namens het Model optreden om presentatiemateriaal te maken met behulp van de Foto's.
Het model stemt ermee in dat alle watermerken en copyrightvermeldingen die als
onderdeel van een Foto worden weergegeven, intact moeten worden gelaten.
Model vrijwaart en stemt ermee in Fotograaf en/of zijn of haar erfgenamen,
licentiehouders of rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige claim of aansprakelijkheid
in verband met de publicatie of het gebruik van deze afbeeldingen op welke manier of in
welke vorm dan ook, tenzij duidelijk kan worden aangetoond dat het voorgaande
kwaadwillig veroorzaakt is, en geproduceerd en gepubliceerd, uitsluitend met het doel
Model te onderwerpen aan opvallende spot, schandaal, verwijt, minachting en
vernedering.
Er is geen "einddatum" aan deze overeenkomst.
Model bevestigt hierbij dat alle poses, posities en situaties in de Foto's die in deze release
worden behandeld, zijn aangegaan zonder enige vorm van geweld, dwang of bedreiging,
en vrijelijk door Model zijn geposeerd met de volledige toestemming van Model. Model
stemt er verder mee in om de fotograaf, zijn wettelijke vertegenwoordigers,
rechtverkrijgenden en degenen die onder zijn toestemming handelen, onberispelijk en vrij
te houden van elke beschuldiging van dergelijk geweld of dwang.
Model bevestigt hierbij dat zijn/haar geboortedatum …/…/…… is en dat Model volledig
in staat is om in zijn/haar eigen naam een contract aan te gaan zonder enige voorafgaande
overeenkomst of toepasselijke wetgeving te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot,
eerdere overeenkomsten met modellenbureaus en talentbureaus .
Zowel Model als Fotograaf verklaart het voorgaande gelezen te hebben voorafgaand aan
de uitvoering ervan en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
Handtekening Model:

Handtekening Fotograaf:
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