
Fotoaftale  |
 

 

 Fotograf Model 

Navn Jesper Sørensen  

Adresse   

Postnr/By 6000 Kolding  

Telefon   

E-mail jesper@jsfoto.dk  

Fødselsdato   

 

Anvendelse 

Ja  Nej  Fremvisning på fotografens hjemmeside. 

Ja  Nej  Fremvisning på fotografens portfolio mappe (trykt). 

Ja  Nej  Fremvisning på kritik sider på nettet. 

Ja  Nej  Billederne må bruges af fotografen i nationale/internationale konkurrencer. 

Ja  Nej  Billederne må anvendes frit af modellen på hendes profiler/hjemmesider på nettet med tydeligt 
angivelse af fotografens navn: Jesper Sørensen - www.jsfoto.dk 

Ja  Nej  Modellens navn angives ved offentliggørelse af fotografen som: 

Ja  Nej  Billederne må bruges kommercielt – Der deles: Fotograf:____% - Model:____% 

Ja  Nej  Jeg har læst, forstået og accepteret betingelserne på side 2. 

Andet:  

 

Betaling:  

 Tfp.  

 Betaling fra model – beløb i kr: 

 Betaling fra fotograf – beløb i kr: 

 

 

 

Dato: ____/_____-20_____ Sted: _________________________________ 

 
___________________________________ 

___________________________________ 

Fotograf Model/værge 

Ved underskrivelse af denne kontrakt vedkender du at havde læst og forstået de opstillede betingelser og vilkår som følger med en 
fotosession ved Jesper Sørensen - www.jsfoto.dk.  



 
Generelle oplysninger vedrørende fotosession ved Jesper Sørensen – www.jsfoto.dk 

 

Ophavsret: 
Fotografen (Jesper Sørensen) vil altid, hvis andet ikke er nævnt i kontrakten, havde den fulde ophavsret over billederne. 
Kontrakten sikre os begge en brugsret over billederne – men ophavsretten vil altid tilhøre fotografen. 
Bemærk: Billederne vil, kunne findes via div. online søgemaskiner, så som Google etc. 
 

Uredigerede/rå billeder: 

Disse udleveres som grundregel IKKE. 
Får du de uredigerede billeder så må de IKKE offentliggøres, sendes videre, eller på anden måde ses af andre end dig. Sker dette vil 
kontrakten automatisk væreannulleret, og du vil blive mødt med erstatningskrav. 
 

Opsigelse af kontrakt på TFP basis: 
Bemærk: Ønsker du, efter en TFP session, at opsige vores fotoaftale, vil dette blive faktureret til kr. 1500,-  (Kontrakten er først 
annulleret når betalingen er modtaget. Dette kan ske via MobilePay, eller Bankoverførsel) – Du overtager hermed brugsretten, men ikke 
ophavsretten til billederne. Det dækker udgifterne til den reelle fotosession, redigerings tiden, samt den tid jeg skal bruge efterfølgende 
til at fjerne eller ændre billederne fra diverse online medier.  
Alternativt kan online visning ændres til Privat/Anonym Model. 

 
Efter redigering af billeder: 
Bemærk: Det er ikke tilladt efterfølgende at redigere/justere/beskære i billederne, med mindre dette er anført under ”Andet” i 
kontrakten. Heller ikke med f.eks. Facebook app, eller andet via smartphone. 
Måtte du efterfølgende havde ønsker om at få redigeret/justeret/beskåret andre ønsker i billederne, så skal du kontakte fotografen i 
denne aftale. 
 

Krænkende brug af billeder: 
Det er ikke tilladt at bruge billederne hvis det kan sætte modellen/fotografen i forbindelse med: Sygdom, religion, politik eller 
racediskriminerende holdninger – med mindre andet er aftalt og påført under ”Andet” i kontrakten. 
 

Misbrug: 
Bemærk: Ved misbrug af billeder udover denne aftale, herunder efterbehandling, beskæring og fjernelse af fotografs navn mv., må 
påregnes et økonomisk efterspil, på minimum kr. 1000,- 
 

Persondata: 
Ingen personlige data, eller oplysninger, påført denne fotoaftale m. jsfoto.dk vil blive delt med 3. part, med mindre andet skriftligt er 
aftalt. 
 


