
Artikel 1 Privacy  

Informatie met betrekking tot fotoshoots/kunstwerken wordt aan andere mensen beschikbaar 
gemaakt, daarmee doelend op exposities/verkoop door de fotograaf/kunstenaar. Noch 
fotograaf/kunstenaar, noch het model of een derde partij zal in de toekomst feiten en/of 
resultaten, die met deze algemene voorwaarden in directe samenhang staan, opzettelijk tot 
schade van de ander benutten.  

Artikel 2 Algemeen  

De fotograaf/kunstenaar kan geen schadevergoeding eisen wanneer de fotoshoot door 
technisch defect niet door kan gaan, de foto’s door technisch defect mislukt blijken te zijn 
dan wel gewist of beschadigd werden. Het model kan eveneens geen schadevergoeding 
eisen wanneer de fotoshoot door technisch defect niet door kan gaan, de foto’s door 
technisch defect mislukt blijken te zijn dan wel gewist of beschadigd werden.  

Artikel 3 Recht van afbeelding  

Foto’s/kunstwerken mogen door zowel fotograaf als model gebruikt worden voor portfolio 
doeleinden. Dit geldt voor zowel artistiek als commercieel gebruik dan wel het tentoonstellen 
en exposeren van foto’s/kunstwerken echter zullen fotograaf/kunstenaar en model elkaar 
over het gebruik van de foto’s verwittigen.  

Artikel 4 Auteursrecht en publicatierecht  

Het model begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht en verbindt zich er 
daarom toe bij elke publicatie van de foto’s uit een shoot © met naam van de 
fotograaf/kunstenaar of de fotostudio te vermelden. Model, en fotograaf/kunstenaar, publiceren 
geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade berokkend kan worden, in enigerlei 
vorm.  

 



Artikel 5 Bestandsformaten  

Fotograaf/kunstenaar zorgt ervoor dat het model het eindresultaat zo spoedig mogelijk in kan 
zien. Foto’s aanleveren in JPEG of AI formaat.  

Artikel 6 Vergoeding  

Model Suus werkt niet op TFP (trade for portfolio) basis maar wordt per uur betaald. Naast 
het uurtarief heeft het model recht op 10% van de winst van verkochte werken, dit heeft 
betrekking op zowel commerciële werken als kunstwerken die de fotograaf/kunstenaar 
verkoopt.  

Artikel 7 Leeftijd  

Het model verklaart via deze weg 18 jaar of ouder te zijn en kan zich legitimeren indien 
gewenst.  

Artikel 8 Slotbepaling  

Het portretrecht blijft te allen tijde van het model. Het auteursrecht blijft van de 
fotograaf/kunstenaar en het model zal bij een publicatie dat dan ook altijd met copyright 
vermelding doen. Beide partijen hebben het recht op publicatie mits zij elkaar daarover 
verwittigen. Noch fotograaf/kunstenaar, noch het model of een derde partij zal in de toekomst 
feiten en/of resultaten, die met deze algemene voorwaarden in directe samenhang staan, 
opzettelijk tot schade van de ander benutten. Derden kunnen geen rechten ontlenen uit 
afspraken tussen fotograaf of kunstenaar en het model. Op deze algemene voorwaarden is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en bij geschillen is de rechtbank Utrecht 
bevoegd. 


