Start:_______________
Camera:_______________

Quit Claim / Model ReleaseIC
Hierbij geef ik,
Naam:!!

!

!

Voornaam Achternaam

Straat en huisnummer:!

Adres privé

Postcode en woonplaats: ! Postcode privé / Plaats privé
telefoon:!

!

!

Mobiele tel./Tel. privé

e-mail:!

!

!

E-mail privé

!

Verjaardag

geboortedatum:!

aan Walraven Photography met betrekking tot de foto’s van mijn beeltenissen,
genomen op ___________________________ te ______________,
1. Ja/nee!
!
!
!
!

toestemming zonder mijn voorafgaande en/of aanvullende toestemming
en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in
alle media.

2. Ja/nee
!
!

uitsluitend toestemming voor een specifieke foto’s en een specifiek medium
hiervoor is achteraf mijn schriftelijke toestemming vereist.

3. Ja/nee!

geen toestemming tot publicatie.

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, deze briefovereenkomst heb gelezen en dat ik
gerechtigd ben dit document te ondertekenen en de hierboven besproken
toestemming en vrijwaring mag verlenen.
Plaats en datum:!

!

_________________________ /____________

Naam:!!

!

_____________________________________

!

Handtekening:

Walraven Photography - T.P. Oosterhoffstraat 1, 9883 PJ Oldehove
Walther Walraven 0653 122 571

walraveninnovation@mac.com
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Indien ik jonger dan 18 jaar oud ben, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende:
Ik verklaar dat ik als ouder/voogd van de hierboven genoemde persoon deze
briefovereenkomst heb gelezen en akkoord ga met de inhoud en met eventuele
toekomstige openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto’s in alle media en/of
reclame-uitingen, en dat ik gerechtigd ben dit document namens hem/haar te
ondertekenen.
Naam en handtekening
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Afspraken over prijzen en courtages
!
!
naam fotograaf:! ______________________________________
!

!

naam klant!

:!

______________________________________

Prijsafspraken

Artwork en fotografie!

______________________________________

Betaling!

!

!

______________________________________

Ambassadeur!

!

______________________________________

Levertijden/ leveringen!

!

!

Mail concepten!

______________________________________

!

(webformaat 72 ppi, max 200 KB per foto)

!

Bewerkte foto’s!

______________________________________!

!

- Omcirkelen: !

geleverd op USB / “We Transfer”

!

- Omcirkelen: !

JPG fullsize / TIFF

!

Aantal prints! !

____________ Datum oplevering __________

Druk en lijstwerk!

!

______________________________________

!

!

______________________________________

!

!

Overige afspraken! !

