Wederzijds contract bij een fotoshoot
Ik, Rik Brussel, fotograaf bij 
T
op
P
ix 
F
otografie
vind het belangrijk dat er voor het aangaan van een
overeenkomst duidelijkheid bestaat over de wensen van de klant.
Dit contract geeft voor beide partijen aan wat de wensen, rechten en plichten zijn van zowel de fotograaf als
de klant.
Door het ondertekenen van dit contract beloven zowel de fotograaf als het model [m/v] of modellen zich te
houden aan onderstaande afspraken:
●
●

Alleen het model bepaalt wat voor soort foto’s er gemaakt gaan worden.
Alleen het model bepaalt OF, en zo ja welke, foto’s er online komen. Als het model niet wil dat er foto’s
gepubliceerd worden, dan zal dit ook niet gebeuren. Wil hij/zij dit wel dan bepaalt het model welke er
getoond worden [portretrecht]
● Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de fotograaf foto’s te bewerken. Hieronder valt ook het
bijsnijden van foto’s of bewerken van de kleuren.
● Alleen foto’s met vermelding van de website
www.toppix.eu

mogen gepubliceerd worden op internet of
gebruikt worden voor andere media (deze foto’s worden meegeleverd op dvd).
● Op alle foto’s rust het auteurs en het portretrecht. Meer informatie hierover vindt u op
www.toppix.eu

●
Voor jongeren onder de 16 werk ik met toestemmingsformulier die getekend dient te worden door

ouders/opvoeders. Deze overeenkomst vindt u ook op
www.toppix.eu

● Het overeengekomen bedrag als onkostenvergoeding zal contant betaald worden voor, tijdens of direct na
de fotoshoot.
● De klant ontvangt binnen maximaal vier weken één dvd met alle foto’s op origineel formaat in jpgformaat in
kleur, zwartwit. Daarnaast staan alle foto’s op de dvd ook verkleind, met logo voor het gebruik op media als
facebook, instagram e.d. Elke extra DVD kost € 5,00
● Bij het afzeggen van of niet op komen dagen bij de shoot gelden de volgende regels:
‐ 
Afzeggen 1 week of langer van tevoren: geen kosten
‐ 
Afzeggen binnen 1 week tot 24 uur: 25% van de afgesproken prijs*
‐ 
Afzeggen binnen 24 uur tot 5 uur van tevoren: 50% van de afgesproken prijs*
‐ 
Afzeggen 5 uur voor de shoot of niet op komen dagen: 100% betalen**
Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarop hier een uitzondering gemaakt wordt.
* Bij het direct boeken van een nieuwe shoot zal dit bedrag gekort worden op de nieuwe prijs.
Voorbeeld: bij afzeggen 5 dagen voor de shoot bij een shoot van € 100,00 betaal je € 25,00 en maak je een nieuwe
afspraak dan kost de nieuwe shoot € 75,00.
** Bij het direct maken van een nieuwe afspraak voor een buitenshoot geldt dezelfde regel als bij *. Voor een
studioshoot geldt dat bij het boeken van een nieuwe shoot 50% betaald dient te worden als vergoeding voor de
voorbereidingen van de shoot [opbouwen van een studio voor niks]

ü
Bij een studioshoot zorgt het model/de modellen ervoor dat de schoenen die gedragen worden

tijdens de shoot droog en schoon zijn, het liefst meegenomen worden.
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In dit deel geven we aan waar de foto’s gemaakt gaan worden en wat voor soort foto’s er gemaakt gaan
worden.

Datum en tijd

:

Locatie

:

Soort foto’s

:

Aantal personen

:

Kleur achtergrond

:

Kledingkeus

:

Vergoeding

:

Opmerkingen

:

Voor meer informatie kunt u terecht op mijn website:
www.toppix.euOok vindt u hier meer voorbeelden

van de foto’s die ik tot nu toe gemaakt heb. Mocht u nog vragen hebben kunt u natuurlijk altijd contact met
mij opnemen.

□ Ja, ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s van mijn shoot op de website / Social Media van
T
op
P
ix 
F
otografie
[uiteraard beslist u nog steeds zelf welke foto’s er dan geplaatst worden]
□ Nee, ik wil geen foto’s van mij op de website en/of social media terug vinden van 
T
op
P
ix 
F
otografie
Naam opdrachtgever[s]
Email
Telefoon

Handtekening opdrachtgever[s]

:
:
: 06

: __________________

:
__________________________

Handtekening Rik Brussel

__________________________________
Door dit contract uiterlijk een week van tevoren ondertekend retour te zenden naar: TopPix | Fotografie, Inlaat 27, 1613 AA
Grootebroek, is de overeenkomst definitief.
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