Wederzijds contract bij een fotoshoot
Ik, Rik Brussel, fotograaf bij TopPix Fotografie 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 [klanten] 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].Dit is aangegeven in het
inschrijfformulier.
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 logo mogen gepubliceerd worden op internet of gebruikt worden voor andere media. U ontvangt deze van mij in een
aparte map.
Wanneer foto’s op social media vierkant worden dient het logo in beeld te blijven. Taggen van mij als fotograaf in begeleidende tekst is
ook akkoord met bijgaande tekst: Fotograaf: @toppix.fotograaf of bij sensuele fotografie: @toppix.sensual. Alleen taggen in de foto is
niet voldoende.
Op alle foto’s rust het auteurs- en het portretrecht. Meer informatie hierover vindt u op www.toppixfotograaf.nl
Het overeengekomen bedrag als onkostenvergoeding zal betaald worden voor, tijdens of direct na de fotoshoot. De mogelijkheden zijn:
pinnen, contant of een tikkie.
In het geval van een studioshoot, zorgt de klant ervoor dat schoeisel schoon en droog is.
De klant ontvangt binnen maximaal 4-6 weken e-mail met een downloadlink via WeTransfer met alle foto’s op origineel formaat in
jpg-formaat in kleur, zwart-wit (en sepia). Daarnaast ontvangt u alle foto’s ook verkleind, met logo voor het gebruik op media als
facebook, instagram e.d.

Datum en tijd

:

donderdag 8 september 2022: 20.00-21.00

Locatie

:

Industrieweg 18C, Grootebroek (Studio TopPix)

Soort foto’s

:

Aantal personen

:

Kleur achtergrond

:

zwart | wit

Kledingkeus

:

zie moodboard (voorbeelden)

Vergoeding

:

Opmerkingen

:

□
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Ja, ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s door TopPix Fotograaf op zijn website en/of social media.
Nee, ik geef geen toestemming voor het plaatsen van foto’s door TopPix Fotograaf op zijn website en/of social media.
Ik wil nog even overleggen of er foto’s online mogen door TopPix Fotograaf op zijn website en/of social media.

Naam opdrachtgever[s]
E-mail
Telefoon

:
:
:

Handtekening opdrachtgever[s]

: ______________________

Handtekening Rik Brussel

:

* Social Media kanalen:
Twitter:
Instagram:

https://twitter.com/toppixfotografi
https://www.instagram.com/toppix.fotograaf
https://www.instagram.com/toppix.sensual
https://www.instagram.com/toppix.sportfotograaf
https://www.instagram.com/toppix.fotoschool
Facebook TopPix Fotograaf: https://www.facebook.com/toppixfotograaf
Facebook TopPix Fotoschool: https://www.facebook.com/toppixfotoschool
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/toppixfotograaf
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