
KONTRAKT EPIXS Photography

Underskrives efter fotosessionen 

Ved sin underskrift erklærer modellen, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, fotograferet mod sin vilje eller på anden vis 

har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.   

 _____________________________

Model underskrift

Aftale i forbindelse med fotosession 

Denne kontrakt omhandler forholdende vedrørende fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnede generelle 
ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og 
sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter. 
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud, såsom brugsret, brugsformål samt 
ophavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være 
grundet tyveri, uretsmæssig kopiering, ubevidst bortkomst af fotogragisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne 
karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være 
gældende for begge parter.  
Billederne må aldrig anvendes til at miskreditere model eller fotograf.  
Fotograf og model har lige ophavsret til det fotografiske materiale, med mindre andet er skrevet på dette dokument. Begge parter 
er forpligtet til at oplyse modpartens navn og link til dennes hjemmeside på alt offentliggjort materiale.  
Billeder fra denne fotografering må kun offentliggøres efter fælles aftale efter eventuel redigering.  

Betingelser: 

1. Offentlig fremvisning
Billederne af nedennævnte model fra nævnte dato, taget af nedennævnte fotograf må frit anvendes til følgende:
□ Billederne er udelukkende til privat/intern brug for begge parter.
□ Fremvisning på fotografens hjemmeside, hvor modellens navn angives.
□ Fremvisning på modelsider og/eller modellens egen hjemmeside, hvor fotografens navn angives.
□ Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenlandske og udenlandske konkurrencer, samt udstillinger.
□ Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i portfoliomapper af både model og fotograf.
□ Billederne må frit anvendes til ikke-kommercielle artikler og guider skrevet af enten fotograf eller model.
□ Billederne må frit anvendes af begge parter på Facebook, Instagram og andre sociale medier, under forudsætning af at
modpartens navn nævnes.
□ Andet:

2. Kommercielle sammenhænge.
□ Trykte såvel som online udgivelser af fotograf og model (bøger, guider mv.)
□ Videresalg til 3. part er tilladt. Indtægter, uanset salgskilde deles i forholdet 50/50.
□ Sælger fastsætter prisen (såfremt videresalg er tilladt).
□ Fast pris DKK ______ per billede (gælder kun såfremt videresalg er tilladt).

3. Billederne må ikke af nogen af parterne anvendes i følgende sammenhænge:
□ Politik   □ Racediskrimination   □ Pornografi   □ Sygdom   □ Andre forbehold:

4. Andre forhold

5. Betalingsforhold
Fotosessionen er aftalt til at være
□ TFP
□ Betalingsopgave, hvor modellen betales DKK____ inden fotograferingens opstart. Alle rettigheder til billederne henfalder i
denne sammenhæng til fotografen.
□ Betalingsopgave, hvor fotografen betales DKK ____ inden fotograferingens opstart. Alle rettigheder til billederne henfalder i 
denne sammenhæng til modellen.

6. Involverede parter

Fotograf: Model:
For- og efternavn: Jonas Eggers
Adresse: 

Postnummer og by: 

Mobil: +4522927310
E-mail: jonas@epixs.dk
Fødselsdato: 

Praktiske informationer: 

Fotosession: 
Dato:           /       -         Starttidspunkt:       

Fotograf Model 


