
 
 
 
 
 

Modelverklaring (quit claim) 
 

 
Door ondertekening van deze release verleen ik (als model) de fotograaf, WEL/GEEN 
toestemming om foto’s met mijn beeltenis, door Lieselot Booij | LOT Photography genomen, 
zonder mijn voorafgaande toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of 
te verveelvoudigen in alle media, waaronder zowel op internet en TV als in tijdschriften, kranten 
etc, zowel redactioneel (artikelen) als commercieel (reclame-uitingen). Ik begrijp dat deze 
verklaring onherroepelijk is. 
 
 
Naam model  : _____________________________________________________________  

Adres Model  : _____________________________________________________________  

Postcode / Woonplaats Model : _____________________________________________________________  

Telefoonnummer Model  : _____________________________________________________________  

E-mailadres Model  : _____________________________________________________________  

Nr. geldig legitimatiebewijs  : _____________________________________________________________ 

  

Handtekening Model  : _____________________________________________________________ 

  

Indien ik jonger dan 18 jaar oud ben, verklaart mijn ouder/voogd het navolgende: ik verklaar dat 
ik als ouder/voogd van de hieronder genoemde persoon deze overeenkomst 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 Model  : _____________________________________________________________ 

  



Naam ouder/voogd Model:   ______________________________________________________________  

Adres ouder/voogd Model:   ______________________________________________________________  

Postcode / Woonplaats ouder/voogd Model: ________________________________________________  

Telefoonnummer ouder/voogd Model: ______________________________________________________  

 

Handtekening ouder/voogd Model: _________________________________________________________  

(indien jonger dan 18 jaar)   

 

Indien er WEL toestemming wordt verleend 

 

De persoon die herkenbaar is afgebeeld op de foto('s): 

 

• Verklaart dat de getoonde foto's zijn gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.  
 
• Verklaart hierbij in rechte volledig en definitief afstand te doen van aanspraken op enig 

recht, titel of belang met betrekking tot bovengenoemde foto('s) en/of onderdelen 
daarvan. Alle copyright, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten komen bij de 
fotograaf te liggen. 

• Verleent hierbij de fotograaf het onherroepelijk recht (hetgeen kan worden overgedragen 
aan andere partijen, wanneer de fotograaf dit wil) om zonder beperking de foto te 
gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.  

• Verklaart dat hij/zij de fotograaf (of haar rechtsopvolger) vrijwaart van elke vorm van 
aanspraak (aanspraken) op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 

• Dit bewijs is bindend voor erfgenamen, executeurs, bewindvoerders, rechtverkrijgenden 
en rechtsopvolgers van ondergetekende, nu en voor altijd en komt ten goede aan LOT 
Photography. 

 
Gegevens fotograaf: 

 

Lieselot Booij | LOT Photography | Johan Wagenaarlaan 114 | 2102 GE Heemstede NL 

www.lot-photography.com | KVK 34178038 | +31(0)652-420 188 

 

Handtekening fotograaf:  

 

Datum: 


