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TFP OVEREENKOMST  
 
 
 
Ondergetekenden, hierna te noemen ‘partijen’,  
 
Jos Laarhoven Fotografie 
Coby Riemersmalaan 12 
2104 SK Heemstede 
 
065 205 84 31 
info@laarhoven-photography.com 
 
hierna te noemen ‘fotograaf’, 
 
 
[naam]____________________________________________________________ 
 
gevestigd te [woonplaats]___________________________________________ 
 
hierna te noemen ‘model’, 
 
 
[naam]____________________________________________________________ 
 
gevestigd te [woonplaats]___________________________________________ 
 
hierna te noemen ‘visagiste/styliste’, 
 
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) 
 
Aanvangstijd:  _ _ : _ _  uur (24-urige klok) 
 
Duur van de fotosessie:  _ _  uren (bij benadering) 
 
Locatie van de fotosessie: ______________________________________________ 
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De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is ) 
 
☐  Portret / Fashion  
☐  Lingerie / Badmode 
☐  Topless  
☐  Esthetisch naakt  (alleen 18+) 
☐  Naakt (alleen 18+) 
 
Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze 
overeenkomst.  
 
De overeengekomen beloningswijze voor het model, fotograaf en visagiste/styliste is 
TFP (Time For Pictures). Het minimale aantal overeengekomen digitale foto's voor 
het model en visagiste bedraagt _______________ [aantal invullen] 
 
De onkostenvergoeding voor de visagiste/styliste bedraagt EUR ________________ 
[bedrag invullen] 
 
Voor de betekenis van de beloningswijze TFP wordt verwezen naar artikel 3 van de-
ze overeenkomst.  
 
 
Artikel 2 
De in artikel 1 voorgestelde poseercategorieën houden het volgende in:  
 
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 onbedekt zichtbaar afgebeeld op de foto. 
 
Lingerie/Badmode 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie 
staat afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek is/zijn niet onbedekt zichtbaar afge-
beeld op de foto.  
 
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 niet 
onbedekt zichtbaar is afgebeeld op de foto. 
 
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 zichtbaar is op de foto. 
 
Naakt 
Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed 
staat afgebeeld. Alle lichaamsdelen kunnen zichtbaar afgebeeld worden op de foto. 
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Artikel 3 
De in artikel 1 bedoelde beloningswijze betekent het volgende: 
Het model krijgt binnen twee maanden de volledig bewerkte en gebruiksklare digita-
le foto’s. De vorm van aflevering wordt onderaan deze overeenkomst aangegeven. 
De foto’s zullen worden afgeleverd in een resolutie van minimaal 800x600, afdruk-
baar en in bestandsformaat JPG. De fotograaf behoudt de bewerkte en onbewerkte 
foto's. Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite(s), in 
hun portfolio(s) en voor eigen promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. 
Elke andere vorm van commercieel gebruik, zoals verkoop van de foto's of over-
dracht van rechten aan derden, door één der partijen is alleen toegestaan met vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het copyright van de foto’s 
berust bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het model. 
 
Artikel 4 
De selectie van de te leveren foto's is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fo-
tograaf op basis van zijn kwaliteits-, stijl- en geschiktheidscriteria. De fotograaf is niet 
verplicht inzage te geven in niet-geleverde foto's. 
 
Artikel 5 
Met betrekking tot foto’s welke bedoeld of onbedoeld gemaakt zijn en vallen in een 
poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, 
wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle vormen van publicatie van deze foto’s is verbo-
den. 
 
Artikel 6 
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze is verschuldigd zodra dit contract 
getekend is en de fotosessie succesvol is volbracht. 
 
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 on-
derwerp. Ook is het uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken in een 
context waarbij het model en/of de fotograaf negatief worden beoordeeld. 
 
Artikel 8 
Bij vermelding van de naam van het model door de fotograaf zal de naam van het 
model gebruikt worden zoals genoemd in dit contract. Indien het model de foto's 
publiceert op een openbaar portfolio, modellen website, profielen site of een verge-
lijkbaar medium dan zal het model de naam vermelden waaronder de fotograaf 
werkt, zijnde  ‘Jos Laarhoven Fotografie’.  
 
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 of wanneer de 
fotograaf hiertoe wettelijk verplicht is. 
 
Artikel 10 
Het model toont een geldig legitimatiebewijs aan 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.  
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Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend,  
 
 
Model  
 
[woonplaats] _____________________________________  
 
 
[datum] _________________________________________ 
 
 
[handtekening] ____________________________________ 
 
 
[e-mailadres] _____________________________________ 
 
 
Ouder/voogd (bij minderjarig model) 
 
[handtekening] ___________________________________ 
 
 
Visagiste/styliste 
 
[handtekening] ___________________________________ 
 
 
[e-mailadres] _____________________________________ 
 
 
Fotograaf 
 
[handtekening] ___________________________________ 
 
 
 
De geselecteerde foto’s worden via WeTransfer afgeleverd. 
 
 


