PSAND FOTO - www.psandfoto.dk - www.facebook.com/psandfoto
Fotoaftale indgået mellem:
Fotograf
Peder Sandholm
Strøget 10
7860 Spøttrup
2577 8845
ps@psandfoto.dk
www.psandfoto.dk

Navn
Adresse
Postnummer, By
Telefon/Mobil
E-mail
Hjemmeside
Dato for fotografering

Model

Start kl.

Pris:
(a) Fotosessionen er gratis og modellen modtager færdigredigeret 10-15% af de brugbare billeder som download i jpeg.
Billederne leveres senest 4 uger efter sessionens afslutning.
(b) Fotosessionen betales af fotografen og koster DKK ________________ som betales ved sessionens afslutning.
(c) Fotosessionen betales af modellen og koster DKK _________________ som betales ved sessionens afslutning.
Billederne af ovennævnte model må frit anvendes til følgende formål: (sæt X)
1. Offentlig fremvisning:
(a) Til fremvisning på fotografens hjemmeside/facebook med tydelig angivelse af modellens:
Fornavn.

Kaldenavn:________________

Fulde navn.

Link til modellens hjemmeside:___________________________

(b) Til fremvisning på modellens hjemmeside med tydelig angivelse af fotografens navn
(c) Billederne må frit anvendes på diverse modelsider af både model og fotograf til promovering af model/fotograf
(d) Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i portfoliomapper af både model og fotograf.
(e) Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenrigs- og udenrigs konkurrencer og udstillinger. En evt.
konkurrencepræmie deles ligeligt mellem model og fotograf.

(f) Billederne må frit anvendes på hjemmesider til kritik af fotos.
(g) Billederne må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller model.
2. Kommercielle sammenhænge:
Videresalg til 3. part er tilladt. Indtægter, uanset salgskilden, deles i forholdet ____________________________
Fotograf
Model
Sælger sætter prisen (gælder kun hvis videresalg er tilladt).
Fast pris: DKK _______________ pr. foto (gælder kun hvis videresalg er tilladt).

3. Billederne må ikke af nogen af parterne anvendes i sammenhænge, der kan forbinde parterne med:
Pornografi
Religion
Racediskrimination
Politik
Andre:
Billedernes art:
Foto session forgår:
Transport:
 Fuldt påklædt
 I studie
 Fotografen betaler transport
med off. transport.
 Bikini/undertøj
 Udendørs
 Modellen betaler transport.
 Bodypaint
 Andet
 Parterne betaler egen
 Kunst
transport.
 Topløs (ikke under 18)
 Nøgen (ikke under 18)
Konstaterer en af partnerne, at en tredje part har misbrugt billederne, er den part, som opdager misbruget, forpligtet til at
underrette den anden part om det konstaterede misbrug. Ingen af parterne i kontrakten kan holdes ansvarlig for tredjeparts
misbrug af billederne.
Dato:

_____________________________________________ _______________________________________________
Fotografens underskrift

Modellens underskrift – under 18 år forældres/værges underskrift

