
IRIS VALENTINA 
CONTRACT VOOR FOTOSHOOT OP TFP BASIS 
 
Artikel 1 
Het doel van deze fotoshoot is voor de fotograaf en het model zich professioneel verder 
te ontwikkelen als fotograaf/model en daarnaast haar/zijn portfolio uit te breiden. Deze 
fotoshoot richt zich op het maken van portretten uitgevoerd door Iris Valentina. 
 
Artikel 2 
Het model ontvangt: 
- binnen vier weken na de fotoshoot circa 3 portretten in de vorm van een 
web resolutie digitaal bestand met klein watermerk. Dit bestand is enkel digitaal te 
gebruiken en is niet geschikt voor print.  
- Indien prijs wordt gesteld op een print tegen gereduceerd tarief  (vanaf €50,-) 
Informeer naar de prijzen bij interesse 
 
 
Iris kiest de beste foto{'s) en bewerkt deze na. Er is geen inzage of keuze uit meer 
portretten. 
 
De onbewerkte, en door fotograaf niet-selecteerde foto’s worden niet beschikbaar 
gesteld. 
 
Het model mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke doeleinden inclusief sociale 
media en indien van toepassing, openbaar maken voor promotie doeleinden van 
zijn/haar werk als model (portfolio, website, internet), mits onder vermelding van de 
naam van de fotograaf als maker van de foto’s of onder vermelding van de website van 
de fotograaf. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder 
schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. 
 
Artikel 3 
De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met 
inbegrip van het recht tot openbaarmaking en/of digitale bewerking. De fotograaf mag 
deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website, internet, portfolio 
(map met prints), fototentoonstellingen (internet of anders).  
 
Artikel 4 
Het is niet toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het 
vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. 
ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke 
levenssfeer van het Model of de Fotograaf (en Make up artist) kunnen schaden. Het is 
dan ook niet toegestaan zonder toestemming foto’s te croppen (bijsnijden) of te 
bewerken met bijvoorbeeld sociale media filters. 
 
 


