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INITIATIEFNEMER 

 

MODEL 

naam [naam initiatiefnemer] naam [naam model] 

  geboren [geboorteplaats en –datum model] 

adres [volledig adres initiatiefnemer] adres [volledig adres model] 

pc/plaats Breda pc/plaats  

telefoon [telefoonnummer initiatiefnemer] telefoon [telefoonnummer model] 

e-mail info@scherendeheren.net e-mail [mailadres model] 
 
 
 
ARTIKEL 1   DETAILS OPNAMEN 
Er worden opnamen gemaakt van het model dat de baardharen scheert (of trimt), waarbij het bovenlichaam is 
ontbloot. Model komt ongeschoren naar de fotoshoot.  
De shoot duurt drie uur en vindt plaats in BREDA op [dag] [datum] om [tijd].  
 
ARTIKEL 2   DOEL OPNAMEN 
De opnamen zijn bestemd voor publicatie op de website scherendeheren.net. Deze site is niet-commercieel: het 
is een intermediair die geld wil generen voor het goede doel dat op de site vermeld staat. Donateurs betalen hun 
gift rechtstreeks aan dit goede doel.  
 
ARTIKEL 3   VERGOEDING 
Het model gaat ermee akkoord dat hij geen financiële vergoeding en geen reiskostenvergoeding ontvangt voor 
de modelwerkzaamheden. Het is een TFP-opdracht (Time For Print/Portfolio): model krijgt zijn foto’s digitaal 

aangeleverd, binnen vier weken na opnamedatum. 
 
ARTIKEL 4   TOESTEMMING 
Model geeft expliciet toestemming voor publicatie van zijn foto’s op scherendeheren.net en zijn koppelingen en 
voor publicatie ter promotie van scherendeheren.net, zowel in digitale als gedrukte vorm. Model ziet af van 
aanspraak op zijn portretrecht. Model mag de foto’s uitsluitend gebruiken op niet-commerciële basis, bij 
voorbeeld op sociale media en als onderdeel van zijn modelportfolio, zowel in digitale als gedrukte vorm, mits 
onder vermelding van ‘© scherendeheren.net’. Model mag de foto’s niet bewerken en/of verkopen. Bij gebruik of 
misbruik van de opnamen door derden is noch de fotograaf, noch het model, noch de initiatiefnemer en/of noch 
de site (en redirects van) scherendeheren.net aansprakelijk te stellen.  
 
ARTIKEL 5   LEGITIMATIE 
Op verzoek van de initiatiefnemer zal model zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zijnde een geldig 
paspoort (c.q. identiteitskaart) of rijbewijs.  
 
ARTIKEL 6   PRIVACY 
Het is voor zowel initiatiefnemer als model niet toegestaan om zonder onderling overleg (persoons)gegevens te 
verstrekken aan derden. Model geeft toestemming dat zijn gegevens worden opgenomen in de administratie van 
de site en dat deze gebruikt mogen worden voor communicatie in relatie tot de site. 
 
ARTIKEL 7   GESCHILLEN 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze overeenkomst 
voortkomen, worden in onderling overleg opgelost. Mocht dat een ongewenst resultaat opleveren, zullen deze 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.  
 
ARTIKEL 8   ONDERTEKENING 
Door het plaatsen van een handtekening verklaren zowel de initiatiefnemer als het model de tekst volledig 
gelezen en begrepen te hebben en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze 
overeenkomst. Model verklaart tevens goed en toereikend te zijn voorgelicht over de aard, inhoud en bedoeling 
van de fotoshoot.  
 
 
Getekend in tweevoud te BREDA op [datum], 
 
 
 
 
handtekening initiatiefnemer        handtekening model 
 

 


