Quit Claim / Model Release IC
Voorletters en Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Geboortedatum:

Met het ondertekenen van dit formulier geef ik de fotograaf toestemming om zijn foto’s met
mijn beeltenis, genomen op datum:
en plaats:
,
op te nemen in de beeldbank van ANP. Met opname in de beeldbank
worden de foto’s aangeboden aan andere media, bedrijven en organisaties.
Ik ben op de hoogte dat de foto’s met mijn beeltenis zonder mijn aanvullende toestemming
en/of zonder aanvullende vergoeding, door media, bedrijven en andere organisaties
openbaargemaakt en/of verveelvoudigd worden. Dit kan in alle huidige en toekomstige
vormen en in alle huidige en toekomstige media en kan op zowel redactioneel als
commercieel gebied (reclame-uitingen) gedaan worden. De foto kan zowel in als buiten de
context waarin de foto is gemaakt, openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden.
Noch de fotograaf, noch ANP, noch de openbaarmaker en/of verveelvoudiger of andere
betrokken derde, kan en zal door mij aansprakelijk worden gesteld voor enig bijschrift en/of
voor de strekking van het artikel en/of de advertentie(s), waarbij de foto wordt afgebeeld en
welk bijschrift en/of welke strekking mij onwelgevallig zou kunnen zijn of als een inbreuk op
mijn privacy gezien zou kunnen worden, dan wel mij enig ander nadeel zou kunnen
opleveren.
Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben, bevoegd ben dit document te ondertekenen en de
hierboven besproken toestemming en vrijwaring mag verlenen.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is niet (tussentijds)
opzegbaar. Op deze overeenkomst is enkel Nederlands recht van toepassing.
Deze overeenkomst teken ik voor akkoord.
Plaats en datum:
Voorletters en Achternaam:
Handtekening:

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
Plaats en datum:
Voorletters en Achternaam:
Handtekening:

