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Almene bestemmelser, som ikke kan fraviges; herunder fotografens brugsret
1. Copyright: Undertegnede model/MUA bekræfter med sin underskrift, at fotografen besidder den fulde ophavsret
samt brugsret for billeder lavet i samarbejde med nævnte partnere, og at fotografen altid kan bruge alle billeder
som reklame & illustration for sit virke, medmindre andet skriftligt nævnes i denne kontrakt. Reklame & illustration
er først og fremmest på fotografens egne hjemmesider og kan i øvrigt være - men er ikke udelukkende - udstillinger,
konkurrencer, fotofagblade, ikke-kommercielle fotohjemmesider samt på sociale medier som f.eks. Facebook.
2. Undtagelser: Ved bestillingsopgaver, hvortil der svares nej til både fuld og delvis brugsret til fotografen, må
fotografen ikke bruge billederne som reklame & illustration for sit virke.
3. Udelukket brug: Billederne må ikke anvendes sådan, at modellen/fotografen/MUA sættes i forbindelse med sygdom
eller synspunkter af politisk, religiøs eller etisk karakter, medmindre andet skriftligt aftales.
4. Fortrydelsesret: såfremt modellen fortryder et TFP-shoot, et kommercielt shoot eller en bestillingsopgave, hvor der
er givet rabat til gengæld for brugsret, forpligter modellen sig til at betale fotografen for sin ulejlighed. Dette
inkluderer fotograferingen, redigeringen og arbejdet med at fjerne billederne fra internettet. Fuld fortrydelse er på
minimum 1.500,- kr og maximum 3.000,- kr for TFP-shoots. Den endelige pris fastsættes alt efter værdien af
billedserien, herunder om idéen for fotoshootet kan laves om eller ej.
5. Misbrug: Såfremt en af partnerne i denne kontrakt opdager tredjeparts (fjerdeparts ved shoot med MUA) misbrug
af billeder, er man forpligtet til at meddele de øvrige partnere om dette misbrug.
6. Personlige grænser: Modellen bekræfter med sin underskrift, at modellens grænser ikke er blevet krænket. Således
er kontrakten udfyldt af modellen og fotografen i fællesskab før fotoshootet og underskrevet efter fotoshootet,
hvorved modellen bekræfter at have forstået betingelserne.
7. Levering: elektronisk via dropbox/copy/mail, sædvanligvis max 4 uger. Ved forsinkelse gives der besked.
8. Kontrakt: Der laves kun et eksemplar af kontrakten. Model / MUA får en kopi som pdf tilsendt.

BILLEDERNES ART OG MODELLENS GRÆNSER
Beskrivelse og evt. genrer
Fuldt påklædt
Fashion, portræt, beauty, location
Bikini
Fashion, glamour, location
Lingeri
Fashion, glamour
Body paint med tøj Fashion, glamour, location
Body paint uden tøj Fashion, glamour, location – intime dele kun dækket af maling
Topløs, tildækket
Fashion, beauty, glamour, location – intime dele dækket af hænder, hår m.m.
Nøgen, tildækket
Fashion, glamour, location – intime dele dækket af hænder, hår m.m.
Topløs, utildækket
Fashion, location, glamour, nude art – intime dele er synlige
Nøgen, utildækket
Fashion, location, glamour, nude art – intime dele er synlige

Side 2: Opgavetype, honorering, brugsret, evt. bemærkninger og underskrift

JA

NEJ

HONORAR / BETALING

OPGAVETYPE / ANVENDELSE

Max antal redigerede billeder
(primært efter fotografens valg):
5
10
15
20
Andet
JA
Printudgave i fuld størrelse af de
redigerede billeder modtages?
Antal af printudgaver?
Alle uredigerede billeder modtages?
Udvalg af uredigerede modtages?
JA (beløb)
Kontant honorar til MUA
Kontant honorar til model
Kontant honorar til fotograf

JA

NEJ

NEJ

NEJ

Bestillingsopgave
Fuld brugsret til fotograf
Delvis brugsret til fotograf
Modellen bestemmer et udvalg, som
fotografen må bruge.
Kommerciel brug
Eksternt honorar (kundebetaling)
Procentvis deling: 50/50 (kundebetaling)
Fast beløb (fotografens egen side)
TFP-opgave
Ren TFP
TFP med evt. 50/50-deling (kundebetaling)

MODELLENS / MUA’ENS BRUGSRET OG FORPLIGTELSER
JA

NEJ

De uredigerede billeder må fremvises offentligt / online
- Såfremt modellen mod sædvane modtager uredigerede billeder, må modellen under ingen omstændigheder kreditere
fotografen ved fremvisning af billederne online.
De redigerede billeder må fremvises offentligt / online mod betaling
- For anvendelse på kommercielle blogs/websites, hvor der er reklamer/indtægter, som modellen får andel i, skal
honorar til fotografen aftales før brug.
De redigerede billeder må gratis fremvises offentligt / online
De redigerede billeder må bruges på eget website
De redigerede billeder må bruges på sociale medier såsom Facebook
De redigerede billeder må bruges på fotorelaterede hjemmesider
De redigerede billeder må bruges til konkurrencer
De redigerede billeder må bruges til?
Du må efter aftale med fotografen redigere de uredigerede billeder og offentliggøre disse
Du må efter aftale med fotografen videreredigere de redigerede billeder og offentliggøre disse
Du må efter aftale med fotografen beskære de redigerede billeder og offentliggøre disse

Fuldt navn

Fornavn
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Kreditering - fotograf
Kreditering – model
Kreditering - MUA

Bemærkninger
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Underskrift - MODEL (+ evt. værge)
Dato

Underskrift - MUA
Dato

Underskrift - fotograf
Dato

