
  
 

P r i v a c y   v e r k l a r i n g 
 

Contract opgemaakt tussen de navolgende partijen : ‘de fotograaf’ en het ‘fotomodel’ 
(of de ouders / voogd van het model indien het model nog geen 18 jaar is.) 

 
Ondergetekende ‘fotomodel’: 

 Naam:    
 Geboortedatum:                    -                 -  
 Straat:          Huisnummer:  
 Woonplaats:       Postcode:  
 Telefoon:       GSM:  
 E-mail-adres:   

verder te noemen : ‘fotomodel’, verleent door ondertekening van dit contract toestemming aan: 
 
Ondergetekende: Martijn van Haaster | fotografie 

 Geboortedatum: 23-02-1974 
 Straat:    ’s Gravenweg 62 
 Woonplaats:   Nieuwerkerk a.d. IJssel   2911 CH 
 Telefoon:   06-54657609 
 E-mail-adres:   info@beeeld.nl 

verder te noemen: ‘fotograaf’ 
 
Om ‘fotomodel’ te fotograferen in de categorieën:  ⃝ portret ⃝ badmode ⃝ glamour 

⃝ mode ⃝ lingerie ⃝ artistiek naakt 
 
Zowel de ‘fotograaf’ als het ‘fotomodel’ mogen deze afbeeldingen, foto's en of dia’s gebruiken om zichzelf te 
promoten door de afbeeldingen te gebruiken voor: Publicatie, inzendingen aan wedstrijden en exposities, 
zowel nationaal als internationaal, met daarbij publicatie in daarbij behorende catalogi, plaatsing op de 
wederzijdse websites van de ‘fotograaf’ en het ‘model’. 
 
De ‘fotograaf’ en het ‘fotomodel’ mogen deze foto's onbeperkt gebruiken op andere websites, mits deze geen 
pornografisch karakter hebben,  met vermelding van de naam van het ‘model’ & ‘© beeeld | art & design’.  
 
Deze foto's mogen slechts alleen in hun oorspronkelijke vorm gebruikt worden en mogen alleen verkleind of 
vergroot worden. Het is voor het ‘fotomodel’ verboden zelf of door derden de foto's van de ‘fotograaf’ te 
(laten) bewerken zonder schriftelijke toestemming van de ‘fotograaf’. 
 
De ‘fotograaf’ behoudt ten allen tijde het auteursrecht over het beeldmateriaal. 
 
Geen van beide partijen mogen echter deze foto's commercieel gebruiken zonder de toestemming van de 
andere partij. 
 
De ‘fotograaf’ verstrekt het ‘model’ de digitale foto’s in JPEG-formaat, uitsluitend bedoeld voor ‘fotomodel’. 
 
Opgemaakt in 2-voud, waarvan elke partij een exemplaar ontvangen heeft. 
 
Opgemaakt d.d.:             -               -            
 
Handtekening fotograaf:      Handtekening fotomodel:  

 

Handtekening ouders/voogd: 


