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TFP-OVEREENKOMST 

 

Ondergetekenden, hierna te noemen "partijen",  

 

Erik van Rosmalen Tekst en Fotografie, gevestigd te ’s-Hertogenbosch,  

hierna te noemen “Fotograaf”  

en 

 

……………………………… gevestigd te ………………………………………, 

hierna te noemen “Model1”  

 

en (indien van toepassing) 

 

……………………………………………………………., gevestigd te …………………..……………………, 

hierna te noemen “Visagist(e)/Stylist(e)2” 

 

 

komen het volgende overeen met betrekking tot de fotosessie op …./…./…………te ………….. 

 

  

                                                           
1 Indien jonger dan 18 jaar, dan dient tenminste één der ouders of voogd deze verklaring mede te 
ondertekenen.  
2 Idem als 1. 
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Artikel 1: Poseercategorieën: 

Aankruisen wat van toepassing is:  

 

□ Portret / Commercieel/redactioneel 

□ Portret / Fashion  

□ Badmode 

□ Lingerie (16+) 

□ Bedekt topless (16+) 

□ Bedekt naakt (18+) 

□ Esthetisch naakt (18+) 

□ Andere, namelijk: ……………….. 

 

Artikel 2: Vergoedingswijze 

Model en/of Visagiste ontvangen van Fotograaf de gebruiksklare foto’s (zoals beschreven in artikel 5) 

op CD/DVD en/of via downloadlink. Dit naar het onderaan vermelde (e-mail)adres op deze 

overeenkomst. Fotograaf levert de foto’s in JPG-formaat op een resolutie, die hoog genoeg is voor 

een A4-print op de beste kwaliteit.  

Gezien het TFP (Time For Print)-principe delen Fotograaf, Model en/of Visagiste de eventuele reis- en 

onkostenvergoedingen naar redelijkheid en billijkheid. 

 

Artikel 3: Foto’s en Publicatie 

3.1 Levering 

Fotograaf levert naast de overeengekomen foto’s op hoge resolutie een identiek bestand, dat 

geschikt is voor gebruik op internet.  Model en/of Visagiste kunnen deze lage-resolutiefoto’s 

vrijblijvend gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 Publicatie op een eigen website; 

 Publicatie op modellen- en/of visagie-websites (zoals ModelMayhem, Photoplace et 

cetera); 

 Online portfolio‐doeleinden; 

 Sociale netwerksites (zoals instagram, Facebook); 

 Promotionele doeleinden. 

3.2 Copyrightvermelding en commercieel gebruik 

a Low-res 

Fotograaf voorziet deze lage-resolutiefoto’s WEL/NIET*(doorhalen wat niet van toepassing is) van 

een logo. Als dit NIET het geval is, is Model/Visagiste verplicht bij alle publicaties van de foto’s de 

naam en/of website van Fotograaf duidelijk leesbaar te vermelden. Indien een logo aanwezig is op de 

foto, is verdere naamsvermelding niet verplicht. Een link naar de website wordt dan wel op prijs 

gesteld. 

b High-res 

De hoge-resolutiefoto’s zijn enkel bedoeld voor privégebruik, danwel voor het gebruik in een geprint 
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portfolio of voor niet-commerciële doeleindes, waar hoge resolutiebestanden noodzakelijk zijn. Waar 

mogelijk en redelijk zullen Model en Visagiste ook hier naamsvermelding van de Fotograaf verzorgen, 

bijvoorbeeld op de achterzijde van prints. 

Commercieel gebruik (verkoop, gebruik in commerciële publicaties, merchandise et cetera) is alleen 

toegestaan met de voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming van de andere partij(en).  

Indien geconstateerd wordt, dat een partij dit niet respecteert, zal Fotograaf deze hierover 

aanschrijven. Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, zullen verdere stappen ondernomen 

worden, volgens de Algemene Voorwaarden van Fotograaf en/of het Nederlands recht (zie Artikel 7). 

3.3 Integriteitsbepalingen 

Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het 

vervaardigen van montages die afbreuk doen aan de persoonlijke levenssfeer van Model of Fotograaf  

en/of het oorspronkelijke artistieke idee van de Fotograaf. Elke foto is een interpretatie van 

Fotograaf en berust op diens artistieke autonomie. Daarom is het ook niet toegestaan aan Model 

en/of Visagiste om uitsnedes te maken, kleurbewerkingen of anderszins wijzigingen in de bestanden 

aan te brengen, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Fotograaf. 

 

Artikel 4: Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens van Fotograaf (F), Model (M) en/of Visagiste (V) worden niet doorgegeven 

tenzij hier toestemming is gegeven door de partij in kwestie:  

□ Geen enkele verstrekking van contactgegevens aan derden; 

F> □ Verstrekking aan derden na schriftelijk akkoord van de partij per aanvraag die de 

andere partij(en) ontvangt; 

□ Automatische verstrekking aan derden zonder apart schriftelijk akkoord per aanvraag 

 

Artikel 5: Aantal afdrukken en/of bestanden 

5.1 Overeengekomen aflevering 

Fotograaf levert Model en/of Visagiste ten minste het vooraf besproken aantal foto’s. Deze foto’s 

worden door Fotograaf geheel geretoucheerd en publiceerbaar afgewerkt. Fotograaf zal enkel foto’s 

aan Model en/of Visagiste leveren die aansluiten bij diens artistieke autonomie, waaruit 

Model/Visagiste een selectie maken van beelden die bij hun voorkeur aansluiten. Vooraf wordt 

daartoe een selectie gedeeld met Model/Visagiste. Deze minimaal of onbewerkte selectie is niet 

bestemd voor enige vorm van publicatie.  

5.2 Extra afdrukken en/of bestanden 

De levering van fysieke afdrukken, digitale bestanden of nieuwe bewerkingen van bestaande foto’s 

et cetera die geen deel uitmaken van deze overeenkomst, vindt plaats tegen de gebruikelijke 

tarieven van Fotograaf en zijn op aanvraag beschikbaar. 
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Artikel 6: Aanvullende bepalingen 

Naast de geldende voorwaarden in deze overeenkomst zijn eventueel extra bepalingen toe te voegen 

als extra aanhechting. Deze zijn alleen geldig indien hier specifiek aangeduid en geparafeerd door alle 

partijen:  

Extra bepalingen zijn wel / niet aanwezig, zie aanhechting. 

 

……………….   ……………….   ………………. 

 

Artikel 7: Toepasselijk recht 

De voorwaarden in dit contract / overeenkomst zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze 

overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Voorwaarden van de 

Fotograaf, in dit geval verwijzend naar de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse 

Fotografenfederatie.  

 

Aldus in tweevoud / drievoud opgemaakt en ondertekend, 

Plaats:      Datum:  

 

Fotograaf:     Model:     Visagiste: 

 

 

 

Contactgegevens Model:   …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Contactgegevens Visagiste / Styliste:  …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Contactgegevens Fotograaf:  Erik van Rosmalen 

mail@erikvanrosmalen.com 

06-12507488 

mailto:mail@erikvanrosmalen.com

