
1. Ik verleen de fotograaf onherroepelijk en ken ("Fotograaf") het recht toe om een licentie te verlenen en 
het gebruiken van de foto's die van mij zijn gemaakt, foto, portret en gelijkenis (de 'afbeeldingen') in alle 
media en voor elke gebruik dan ook (behalve illegaal of pornografisch), inclusief zonder beperking, kunst, 
aandelen, reclame, handel en promotie, voor altijd. 

Gebruik kan omvatten onderwerpen die controversieel of gevoelig kan zijn, inclusief maar niet beperkt op 
het gebruik van een afbeelding die illegale activiteiten omvat of impliceert, ongunstig
medische condities of procedures, andere nadelige gezondheid of geestelijke gezondheid
kwesties, middelenmisbruik, drugsgebruik, welzijn of economische hulp, dating-agentschappen,
seksuele voorkeur, tienerzwangerschap, abortie en adoptie, politiek of
religieuze, roken of alcoholgebruik, vrouwelijke hygiëne, onwetendheid of impotentie. 

Als ik digitale bestanden ontvang, zal ik het alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken en niet
iemand anders machtigen om het te gebruiken. 
Ik ga ermee akkoord en erken dat alle rechten op de Afbeeldingen eigendom  zijn van "fotograaf" inclusief 
het recht op auteursrechten op de afbeeldingen. 

2. Ik ga ermee akkoord dat er geen advertenties, product of ander materiaal hoeft te worden ingediend 
voor verdere goedkeuring en de fotograaf zal
zonder aansprakelijkheid jegens mij zijn voor enig misvormend of illusionair effect of nadelig resultaat 
voor mij vanwege de publicatie, distributie of uitzending van de afbeeldingen. ik
stem ermee in dat de afbeeldingen kunnen worden gecombineerd met ander materiaal en kunnen zijn
bijgesneden, gewijzigd of aangepast. Ik stem in met het gebruik van mijn naam of een fictieve
naam en toestemming voor de publicaties van de aangegeven etnische groepen
hieronder, maar begrijp dat andere etnische groepen kunnen worden geassocieerd met de
afbeeldingen door de fotograaf voor beschrijvende doeleinden. 

3. Ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens niet openbaar zullen worden gemaakt
beschikbaar, maar kan worden gebruikt zoals vereist of noodzakelijk direct in relatie tot de
licentiëring van de afbeeldingen en kan zo lang als nodig worden bewaard om hieraan te voldoen
doel, inclusief door te worden gedeeld met de licentienemers / rechtverkrijgenden van de
Fotograa en overgebracht naar landen met verschillende gegevens
beschermings- en privacywetten waar het kan worden opgeslagen, geopend en gebruikt. 

4. Ik laat de Fotograaf vrij, ga ermee akkoord en ga ermee akkoord
en zijn / haar licentiehouders, sublicentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden ("Released Partes")
van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de afbeeldingen,
inclusief alle claims voor laster en of inbreuk op privacy of
publiciteit. Ik erken dat de vrijgegeven partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn
voor ongeautoriseerd gebruik of piraterij van de afbeeldingen. 

5. Ik garandeer dat ik meerderjarig ben en het recht heb om alleen te contracteren
naam in het bovenstaande; dat ik de bovenstaande autorisatie heb gelezen, release
en overeenkomst, voorafgaand aan de uitvoerder; en dat ik volledig vertrouwd ben met de
inhoud. Deze overeenkomst is bindend voor mij, mijn erfgenamen, opvolgers en
toewijst. 

6. Ik ben een onafhankelijke aannemer van deze opdracht en kom niet in aanmerking voor verzekeringen 
of andere
vergoedingen. Ik ben als enige verantwoordelijk voor mijn eigen belastingen, verzekeringen, voordelen en
kosten en ontsla Fotograaf van enige en alle aansprakelijkheid voor welke dan ook
lichamelijk letsel als gevolg van de fotoshoot.


