MODELVERKLARING
Door ondertekening van deze release verleen ik (als model) de fotograaf, zijn vertegenwoordigers en
wettelijke opvolgers, WEL / GEEN (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming om foto’s met
mijn beeltenis (digitaal en/of analoog) door hem/haar genomen, zonder mijn voorafgaande en/of
aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in
alle media, waaronder (maar niet limitatief) zowel op internet en TV als in tijdschriften, kranten et cetera,
zowel redactioneel (artikelen) als commercieel (reclame-uitingen).
Noch de fotograaf/vertegenwoordiger/wettelijke opvolgers, noch de openbaarmaker en/of
verveelvoudiger, kan en zal door mij aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of voor de
strekking van het artikel en/of de advertentie(s), waarbij de foto wordt afgebeeld en welk bijschrift en/of
welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op mijn privacy gezien zou kunnen
worden, dan wel mij enig ander nadeel zou kunnen opleveren.
☐
Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik
gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken toestemming en vrijwaring al
dan niet mag verlenen/blokkeren. Ik begrijp tevens dat deze verklaring onherroepelijk is.
Naam model:						____________________________
Adres model:						____________________________
Postcode/woonplaats model:			____________________________
Telefoonnummer model:				____________________________
E-mailadres model:					____________________________
Handtekening model:					____________________________
☐
Indien ik jonger dan 18 jaar oud ben, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende: Ik verklaar
dat ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon deze briefovereenkomst heb gelezen en
akkoord ga met de inhoud en met eventuele toekomstige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van
de foto’s in alle media en/of reclame-uitingen, en dat ik gerechtigd ben dit document namens hem/haar
te ondertekenen.
Naam model:						____________________________
Naam ouder/voogd model:				____________________________
Adres ouder/voogd model:				____________________________
Postcode/woonplaats ouder/voogd model:		
____________________________
Telefoonnummer ouder/voogd model:		
____________________________
Handtekening ouder/voogd model:			
(indien jonger dan 18 jaar)

____________________________

Ondergetekende fotograaf verklaart hierbij dit formulier tezamen met alle negatieven, diapositieven en/
of digitale fotobestanden te bewaren, alsmede (de ouder/voogd van) het model een (digitaal) exemplaar
van dit formulier te bezorgen.
Naam van de fotograaf:				
Adres van de fotograaf:				
Postcode/woonplaats van de fotograaf:		
Telefoonnummer van de fotograaf:			
Handtekening van de fotograaf:			
____________________________
Datum:							____________________________

