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TOELATING TOT AFBEELDING en GEBRUIK OF PUBLICATIE VAN VISUELE WERKEN :
TOESTEMMING VAN DE AFGEBEELDE PERSOON

IDENTIFICATIE VAN DE FOTOGRAAF
Naam : Karen Devriese
BTW BE 0879.646.181
Adres : Nielstraat 13, 3890 Gingelom, België
Telefoon : +32 473 361527
E-mail adres : info@kadv.be
IDENTIFICATIE VAN DE OPDRACHTGEVER
Naam / Firma : ………………………………………………………………………………
BTW-nr: ……...........................................................
Adres :

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….......
Telefoon : …………………………..............................................................................
E-mail adres : …………………………........................................................................
IDENTIFICATIE VAN HET MODEL
Naam : ………………………………………………………………………………….......
Geboren op : ……/……/……….
Adres :

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….......
Telefoon : …………………………..............................................................................
E-mail adres : …………………………........................................................................
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O Ik, het model, geef toestemming om gefotografeerd te worden door bovenstaande
fotograaf, in opdracht van hierboven genoemde klant.
O Ik ga ermee akkoord dat eventuele gebeurlijke ongevallen tijdens de fotosessie op mijn
eigen verantwoordelijkheid zijn, en in geen geval op de fotograaf of de opdrachtgever
kunnen verhaald worden.
O Ik geef zowel aan de fotograaf als aan de opdrachtgever de toestemming om de foto’s
te gebruiken voor alle toepassingen en binnen de tijd die zij daaromtrent contractueel
vastleggen. Ik heb een kopie ontvangen van dat contract dus ik weet precies waarvoor de
beelden zullen gebruikt worden.
O Ik mag de foto’s waarop ik sta afgebeeld gebruiken in mijn modellenportfolio, online of
gedrukt, en dus ook op Facebook en andere networkingsites, zo lang de naam van de
fotograaf én van de opdrachtgever correct en ondubbelzinnig vermeld worden.
O Ik begrijp dat ik mij dient te houden aan de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht
en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994). Ik heb van de fotograaf een
document gekregen waarin duidelijk staat wat dat wil zeggen. Ik weet dus wat mijn rechten
en plichten zijn, en ik verbind er mij toe die te eerbiedigen.

Handtekening van het model
(of van zijn/haar wettelijke voogd indien -18)

Handtekening van de opdrachtgever

Handtekening van de fotograaf

