Kontrakt for betalt oppdrag
Dette dokumentet utgjør en bindende kontrakt mellom fotografen og modellen.

Fotograf:
Jørgen Kjorstadmoen
Svingen 8
2160 Vormsund
TLF: 905 93 445
E-mail: post@jk-production.net
Web side: www.jk-production.net

Modell:
Navn:
Adresse:
Post nr. og sted:
Email:
Telefon nr:
Fødselsdato:
Skal det brukes alias, når bildene brukes? ____,
Viss ja, vennligst oppgi alias:
Avtalen regulerer eierskap og bruk av arbeidet som er resultat av foto-opptak utført av fotografene og
modellene den__________________(dato) og er en erklæring om å respektere lovmessigheten som
nevnt under.

Betalt oppdrag:
Dette er et betalt oppdrag for modellen, hvor alle rettigheter tilfaller fotografen.
Dette ville si at fotografen kan videreselge bildene, eller bruke de til det de måtte ønske. Avtalen har ingen tidsbegrensning.
Modellen har ingen rettigheter til bildene, men må lage egen avtale med fotografen viss de skal bruke bildene. Modellen erkjenner at alle rettigheter for
bildene tilfaller fotografen.
bilder som faller utenfor kategorier som ikke er godkjent, eller visser mere en avtalt av kroppen skal destrueres.
Oppdraget har fast pris på kroner __________ (NOK) Antall redigerte bilder_______
som utbetales til modellen på følgende måte.

Kontant

Konto, Vennligst skriv ned konto nummer ____________________

Utbetales pengene via konto, skal disse være overført senest 10 dager etter fotografering.
Evt. Er de ikke overført innen fristen, skal det legges på et forsinkelses gebyr på 200 kroner på summen. Er pengene ikke på konto innen 30 dager, har
modellen rett til effektiv rente på 10% pr. måned.

Beskrivelse av oppdrag:

NAKENHET SOM ER GODKJENT I BILDENE

( Sett Kryss, for å velge alternative. )

Ingen Nakenhet, Toppløs men Tildekket, Naken men Tildekket, Toppløs, Naken
Modellen bekrefter herved at alle positurer, posisjoner og situasjoner som er avbildet er frivillige,
og at alle opptak er gjort med Modellens fulle samtykke.

evt. Anmerkinger eller spesielle avtaler må anføres her:

____________________________________________________________________________________________

Modell Release
For oppgjøret modellen har godtatt, bekrefter modellen herved at fotografen har tillatelse til og den absolutte og ubegrensede retten til å bruke, publisere og selge
bildene av modellen som er beskrevet til alle formål og på alle måter og i alle medier, over hele verden,(ikke pornografisk eller ondsinnet). Avtalen har ingen
tidsbegrensning. Modellen forstår og godtar at fotografiene kan bli endret eller manipulert, og sier fra meg retten til og godkjenne det ferdige produktet. Modellen
erkjenner at modellen ikke har eiendomsrett til bildene i oppdraget, som i sin helhet tilhører fotografen. Modellen godtar, og det er enighet om, at modellen ikke
vil fremsette fremtidige krav om etterbetaling, eller at bildene ikke kan brukes. Det er omforent at modellens personlige data ikke vil bli offentliggjort, unntatt for å
sikre økonomiske krav og beskytte rettigheter. Modellen bekrefter at modellen er over18år og er myndig til å underskrive denne kontrakt.

Fotograf og modell bekrefter herved at han/henne er fri til å inngå denne kontrakten uten å komme i
konflikt med en tidligere inngått kontrakt eller avtale med agenter eller modellbyråer. Modellen og
Fotografen bekrefter å ha lest og forstått denne kontrakten.

Dersom modellen er under 18år gammel må foresattes med sin underskrift bekrefte denne avtale:
Navn: ____________________________
__________________________

Dato:____________ Underskrift:

Sted og dato:

___________________________________
Fotografens Underskrift

Sted og dato:

_____________________________________
Modellens underskrift

