Contract fotografie
Belgium Model Academy vzw.
Opgemaakt tussen _____________________________ (naam)
_____________________________________________ (adres)
_____________________________________________
_____________________________________________ (email)
als model
en Marc Doigny (marc@mediamensen.be)
als fotograaf van de vzw. Belgium Model Academy
Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van de ondertekening en wordt toegepast op alle fotoshoots.
Er wordt overeengekomen dat één of meerdere fotosessies uitgevoerd zullen worden. Deze sessies worden niet
vergoed (TFCD). Er wordt geen arbeidsovereenkomst afgesloten.
Na de shooting ontvangt het model de bewerkte foto’s per mail (binnen de week) en de onbewerkte in miniatuur.
Toepassing van de auteursrechten:
Enkel de bewerkte foto’s mogen gebruikt worden als promotiemiddel voor het model (gebruik op in een portfolio, op
een modellenprofiel, enz). Verdere bewerking door het model of door derden is niet toegestaan.
De foto’s mogen niet gebruikt worden voor commercieele doeleinden (gebruik door een onderneming): een modellenbureau mag deze foto’s niet gebruiken.
Een vermelding Copyright Marc Doigny http://modelacademy.be is verplicht bij alle foto’s. De niet-bewerkte foto’s mogen niet gepubliceerd of gebruikt worden. De rechten van de gemaakte foto’s blijven bij de fotograaf.
Aanvulling op het portretrechtrecht:
Door te poseren gaat het model ermee akkoord dat foto’s gebruikt kunnen worden voor de promotie van de fotograaf. Het gebruik van de foto’s in advertenties, folders en soortgelijke media en gebruik door derden is niet toegestaan.
Het model kan vragen dat de foto’s niet meer gebruikt worden. Het model zal dan de door de fotograaf gemaakte
kosten betalen, zijnde 50euro/dag voor een individuele shoot en 100euro/dag voor een groepsshooting (per fotograaf).
Aanvullende bepalingen:
Van beide partijen wordt verwacht dat zij de risico’s en mogelijke gevolgen van een fotoshoot kennen en voldoende
verzekerd zijn tegen ongevallen. De vzw beschikt over een BA verzekering (scade aan derden). Eigen schade wordt
niet gedekt en iedere deelnemer is verantwoordelijk voor aangerichte schade.
Uit dit contract vloeien geen verplichtingen, behalve deze expliciet vermeld.
Bij internationale shootings is het Belgisch recht van toepassing. Alle fotografen zijn door dit contract gebonden. De
wijze van versturen van de bewerkte foto’s kan verschillen.
Alle vormen van fotografie kunnen toegepast worden: portret, fashion, sport, urbex, zowel binnen als buiten.
Wij fotograferen geen naakt of pornografie.

In tweevoud opgemaakt te ___________________________
Handtekening model

op

____________________________

Handtekening fotograaf

