
Overeenkomst TFP shoot 

Ondergetekenden, hierna te noemen "partijen", 

Wilfried van den Eijnden 

gevestigd te Voorburg (studio Voorburg) 

hierna te noemen “Fotograaf “ 

 

naam opdrachtgever: ………………………..………………………. 
 
gevestigd te …………………………..……………………….. 

hierna te noemen “opdrachtgever” 

 

en naam visagiste …………………………..……………………….. 

gevestigd te …………………………..……………………….. 

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

komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 

Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op 

Datum                 (dag – maand – jaar) 

Plaats van de fotosessie: Studio Wilfried4Foto, Leidschendam. 

De overeengekomen poseer categorie(ën) is/zijn (doorstrepen wat van niet toepassing is) 
1. Portret / Fashion 
2. Badmode 

Alleen van toepassing voor modellen boven de 18 jaar. 
3. Lingerie 
4. Topless 
5. Esthetisch naakt 
6. (Bedekt)Naakt 

Voor de betekenis van de poseer categorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst. 
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Vergoeding  

De overeengekomen vergoedingswijze voor de opdrachtgever, het model en de visagiste is TFP of 
TFCD  

 Het model en de MUA krijgen de door de fotograaf goedgekeurde foto’s aangeleverd 
via internet als contact sheet (PDF met 6 foto’s op een A4 pagina). Hieruit kan een 
keuze gemaakt worden van 15 foto’s die je dan in hoge resolutie krijgt met een klein 
logo in de foto. Deze kunnen gebruikt worden voor niet commerciële doelen; 
Er wordt nooit onbewerkt materiaal afgestaan.  
De keuze kan aan de fotograaf worden doorgegeven met de nummers van de 
gewenste foto’s onder elkaar getypt aan te leven via Whatsapp of mail. 

 Ook de fotograaf mag deze gebruiken voor o.a. zijn portfolio; 

 Meer foto’s zijn tegen vergoeding bij te bestellen, zowel met als zonder logo; 
Deze extra foto’s kunnen worden besteld voor de prijs van € 2 met logo en € 5 
zonder logo.  

 De foto’s mogen alleen gebruikt worden met de naamsvermelding van de fotograaf. 
(hashtag #wilfried4foto) of vermelding van de website (www.wilfried4foto.nl). 

 Bewerken, zelf logo’s toevoegen of andere uitsneden zijn niet toegestaan ook het 
verwijderen van het logo in de foto is niet toegestaan; 

 De medewerkende kunnen  de door de fotograaf goedgekeurde,bewerkte foto’s 
aangeleverd krijgen op CD c.q USB key tegen kostprijs; 

 De onkostenvergoeding voor de fotograaf bedraagt €          (totaalbedrag); 

 De onkostenvergoeding voor de visagist(e)/stylist(e) bedraagt €          (totaalbedrag); 

 aanvullende afspraken: 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

In het kader van Artikel 8 is het uitsluitend toegestaan om de volgende naam van het model te 
vermelden: 

………………………..……………………….................................................. (echte of verzonnen naam) 

Het model stemt toe dat de door haar uitgekozen foto's  voor eventuele promotionele doeleinden 
gebruikt mogen worden. Denk daarbij aan de portfolio, facebook en de website van de fotograaf, de 
opdrachtgever, de visagiste en van het model zelf, tenzij het model aangeeft dat een specifieke foto 
alleen door haar gebruikt mag worden omdat zij deze echt privé wilt houden. 

Voor commerciële doeleinden wordt een ander contract gemaakt. 
Hierin wordt een onderlinge verdeling vastgelegd van de opbrengst. 
Denk aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, stockplaatjes, enz. 
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Artikel 2 

De bij artikel 1 overeengekomen poseer categorie betekent het volgende: 

1. Portret/Fashion 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, 
daaronder niet begrepen lingerie en badkleding. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet 
zichtbaar afgebeeld op de foto. 

2. Badmode 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding staat afgebeeld. De 
tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de foto. 

3. Lingerie 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in lingerie staat afgebeeld. De 
tepels en/of schaamstreek is/zijn niet zichtbaar afgebeeld op de foto. 

4. Topless 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of 
gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is 
afgebeeld op de foto. 

5. Esthetisch naakt  
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of  
gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk 
niet zichtbaar is op de foto. 

6. Naakt 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat 
afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto. 

Artikel 3 
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is 
overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle 
vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en 
haar portretrecht. 

Artikel 4 
De bij artikel 1 overeengekomen vergoedingswijze betekent het volgende: Het Model krijgt binnen 
twee maanden het aantal bestanden zoals afgesproken bij artikel 1 geleverd op het onderaan deze 
overeenkomst vermelde (mail)adres van het Model. 
De opname die aangeleverd  zullen worden zijn minimaal een resolutie van 180 dpi, afdrukbaar op 
10x15 cm formaat papier en in bestandsformaat JPEG. 
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Artikel 5 
Alle bij deze overeenkomst betrokken partijen mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio 
en voor  persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik 
door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle 
andere partijen. Het is verplicht bij gebruik van de foto’s door Model en Visagist(e) / Stylist(e) te 
vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de Fotograaf. 
Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.  

Artikel 6 
De vergoeding(en) zoals afgesproken in Artikel 1 (indien en voor zover van toepassing) is/zijn 
verschuldigd zodra dit contract getekend is. De vergoeding(en) wordt/worden aan het einde van de 
fotosessie contant uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de 
vergoeding(en) later wordt/worden betaald, zal dat zijn uiterlijk 1 maand na de datum van de 
fotosessie. De ondertekening van dit contract vormt géén bewijs dat de vergoeding(en) betaald 
is/zijn.  

Artikel 7 

Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het 
vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. opdracht of die 
de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen 
schaden. 

Artikel 8 
Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractpartijen, niet zijnde het Model zelf, 
is het niet toegestaan de werkelijke naam van het Model te gebruiken. In plaats daarvan mag 
uitsluitend de naam vermeld worden zoals is opgenomen in Artikel 1. 
Deze beperking vervalt indien bij Artikel 1 geen naam is ingevuld. 

Artikel 9 

De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, 
daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor 
voorafgaand toestemming heeft gegeven. 

Artikel 10 

Met betrekking tot aanvullende levering(en) van afdrukken, digitale bestanden, enzovoorts die geen 
onderdeel uitmaken van het gestelde in deze overeenkomst, dienen separaat afspraken over 
vergoedingen te worden gemaakt met de Fotograaf. 

Artikel 11 

De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is 
Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te Voorburg. 
Ze verklaren de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Den Haag bevoegd om te oordelen over alle 
geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomst. 
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Artikel 12 

Wilfried4Foto, gevestigd aan Vondelstraat 31, 2271RL Voorburg is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Wilfried van den Eijnden 
Vondelstraat 31 
2271 RL  Voorburg 
Mobile/whatsapp: 0614036413 
Mail: wilfried4foto@gmail.com 
www.wilfried4foto.nl 
www.facebook.com/wilfried4foto 
www.instagram.com/wilfried4foto 
 
 
Wilfried van den Eijnden is de Functionaris Gegevensbescherming van Wilfried4Foto Hij is te 
bereiken via wilfried4foto@gmail.com 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wilfried4Foto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij zullen administreren:  
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
Wilfried4Foto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen     
  voeren 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Wilfried4Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 
voor de volgende categorieën:  
- Voor- en achternaam   7 jaar 
- Adresgegevens   7 jaar 
- Telefoonnummer   7 jaar 
- E-mailadres    7 jaar 
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Delen van persoonsgegevens met derden: 
Wilfried4Foto gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hierbij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  
 
Wilfried4Foto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Wilfried4Foto blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilfried4Foto en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilfried4foto@gmail.com  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Wilfried4Foto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wilfried4Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met wilfried4foto@gmail.com . 
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Aldus  opgemaakt en ondertekend, 
 

Gegevens Model: 

Naam:    ...................................... ...................................... .................................. 

Straatnaam en Huisnr.:  ..................................... ...................................... .................................. 

Postcode / Woonplaats: / ..................................... ...................................... .................................. 

E-mail:    ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Vast):  ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Mobiel):  ..................................... ...................................... .................................. 

Sociaal media (Facebook, Instagram, Website, etz.) ..................................... ...................................... 
 
 ….................................. ..................................... ...................................... .................................. 

 

Plaats ...................................... __________________, handtekening Model 

Datum ...................................... ____________________________________, 
 volledige naam ouder/voogd 

 __________________, handtekening ouder/voogd      (bij minderjarig model) 

 
Gegevens Model: 

Naam:    ...................................... ...................................... .................................. 

Straatnaam en Huisnr.:  ..................................... ...................................... .................................. 

Postcode / Woonplaats: / ..................................... ...................................... .................................. 

E-mail:    ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Vast):  ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Mobiel):  ..................................... ...................................... .................................. 

Sociaal media (Facebook, Instagram, Website, etz.) ..................................... ...................................... 
 
 ….................................. ..................................... ...................................... .................................. 
 
Plaats ...................................... __________________, handtekening Model 

Datum ...................................... ____________________________________,  
volledige naam ouder/voogd 

 __________________, handtekening ouder/voogd      (bij minderjarig model) 
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Gegevens visagiste/styliste: 

Naam:    ..................................... ...................................... .................................. 

Straatnaam en Huisnr.:  ..................................... ...................................... .................................. 

Postcode / Woonplaats: / ..................................... ...................................... .................................. 

E-mail:    ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Vast): ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Mobiel) ..................................... ...................................... .................................. 

Sociaal media (Facebook, Instagram, Website, etz.) ..................................... ...................................... 
 
 ….................................. ..................................... ...................................... .................................. 

Plaats ...................................... __________________, handtekening visagiste/stylist 

 

Gegevens visagiste/styliste: 

Naam:    ..................................... ...................................... .................................. 

Straatnaam en Huisnr.:  ..................................... ...................................... .................................. 

Postcode / Woonplaats: / ..................................... ...................................... .................................. 

E-mail:    ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Vast): ..................................... ...................................... .................................. 

Telefoon (Mobiel) ..................................... ...................................... .................................. 

Sociaal media (Facebook, Instagram, Website, etz.) ..................................... ...................................... 
 
 ….................................. ..................................... ...................................... .................................. 
 

Plaats ...................................... __________________, handtekening visagiste/styliste 

 
 
Voorburg, d.d.: , ____________________________________, handtekening Fotograaf 

 

Wilfried van den Eijnden. 

Mobile/whatsapp: 0614036413 
Mail: wilfried4foto@gmail.com 
www.wilfried4foto.nl 
www.facebook.com/wilfried4foto 
https://www.instagram.com/wilfried4foto 
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