Overeenkomst voor een fotoshoot :
Tussen :
de klant :

verder genaamd “het model”
en : Portretfotografie-Brugge
Vincent Turpyn
’t Groeneveld 41, 8200 Sint-Michiels Brugge
0492 743 744 – vincent@portretfotografie-brugge.be – www.portretfotografie-brugge.be











Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van het model. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk
deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.
Enkele weken voor de eigenlijke fotoshoot plannen we een telefonisch voorbereidend gesprek in. Waarom
dit voorbereidend gesprek : iedereen die een foto bekijkt van een onzeker model, ziet deze onzekerheid
direct. Daarom dat er altijd met een voorbereidend gesprek gewerkt wordt zodat zowel het model alsook de
fotograaf weten waar ze aan toe zijn.
De thema’s, stijlen en locatie worden in het voorbereidend gesprek overeengekomen tussen het model en
de fotograaf (portret, fashion, glamour, phantasy, baudoir).
Net vóór de aanvang van de shoot wordt deze overeenkomst door beide partijen getekend.
Als model bepaal je je eigen limieten tijdens de fotosessie ! Dit zowel betreffende het kapsel, de make-up, de
kledij, de poses, de thema’s,…
Het model mag – in overeenkomst met de fotograaf – één of een beperkt aantal mensen meebrengen
(familie, partner, vriend of vriendin, persoon voor make-up,…).
Tijdens de shoot worden er door anderen geen foto’s gemaakt, ook niet met een mobieltje “even
tussendoor”). Dit geldt zowel voor een studioshoot alsook voor een shoot op locatie.
Bij een minderjarig model is het een vereiste dat er een ouder/begeleider mee komt.
In het geval van een shoot in de fotostudio krijgt het model een afzonderlijke ruimte ter beschikking om zich
om te kleden. Bij een shoot op locatie is dit helaas niet mogelijk.
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De fotoshoot wordt uitgevoerd tegen de volgende prijzen :
o Fotoshoot in Brugge of in een straal van 20 km rond Brugge : € 150
 De fotoshoot duurt een uur
 U krijgt nadien 10 foto’s digitaal aangeleverd (éénmaal in hoge resolutie voor print en
éénmaal in lage resolutie voor internet / sociale media)
o Fotoshoot in de studio : € 150
 De fotoshoot duurt een uur
 Huur diverse kledij die ter plaatse aanwezig is : € 20 (de huur van de kledij is automatisch
gekoppeld aan het gebruik van de studio)
 U krijgt nadien 10 foto’s digitaal aangeleverd (éénmaal in hoge resolutie voor print en
éénmaal in lage resolutie voor internet / sociale media)
 De studio is gelegen in Sijsele
o Supplement voor een shoot op meer dan 20 km van Brugge : € 1 per km, gerekend vanaf Brugge tot
de plaats van de shoot.
Betalingsvoorwaarden : 50% uiterlijk 1 week vóór aanvang van de fotoshoot en 50% vóór het aanleveren van
de foto’s. Deze betaling kan in cash gebeuren of met overschrijving op rekening BE62 7350 5424 0061 van
Portretfotografie-Brugge, Vincent Turpyn. De foto’s worden via het digitale platform “WeTransfer”
aangeleverd na ontvangst van het saldo.
Annulatievoorwaarden :
o Bij annulatie tot 1 week vóór de fotoshoot : geen kosten
o Bij annulatie tussen 1 week en 4 dagen vóór de shoot : 20 % op de totaalsom
o Bij annulatie binnen de 4 dagen vóór de shoot : 50 % op de totaalsom
Het model kan de aangeleverde foto’s volledig vrij gebruiken voor afdruk, website, sociale media,…
Het model kan geen rechten eisen op de gemaakte foto’s
Alle foto’s mogen eveneens door de fotograaf vrij gebruikt worden voor alle doeleinden : school, fotografieforums, website, social media,…
Op de foto’s staat in een hoek een watermerk. Dit watermerk mag geenszins door het model of door derden
verwijderd worden.
Eventuele klachten moeten binnen de 14 kalenderdagen na het aanleveren van de foto’s schriftelijk worden
gemeld.
Bij betwistingen is enkel de rechtbank van Brugge bevoegd.

Samen maken we er een mooie shoot van !
Voor akkoord :

Vincent Turpyn,
De fotograaf

het model
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