
Lundeborg.org        Model Kontrakt 

Denne model kontrakt har til hensigt, at sikre såvel modellens som fotografens rettigheder, i forbindelse 

med fotooptagelser. Ud over den mundtlige aftale om fotografering, og brug af billeder herefter, er det 

nødvendigt for at undgå tvister og misforståelser senere, at modellen har læst og forstået kontrakten før 

den underskrives. 

Denne kontrakt indgås mellem nedenstående parter : 

Fotograf :    Model : 

Lars Kjær Lundeborg Navn : 

Ruskær 9 st. th. Gade/Vej :  

2610 Rødovre Post & By : 

Mobil : 28 74 00 16 Tlf/Mobil : 

E-Mail : lars_lundeborg@mail.dk E-Mail : 

www.lundeborg.org Fødselsdato : 

Aftalen er gældende for samtlige billeder der er optaget på fotodato : 

 

________________________           __________________________________________________________ 

                   Fotodato :                                               Værges navn og tlf. Hvis modellen er under 18år. : 

 

Begge parter accepterer ved underskrivningen følgende forhold : 

1 - Modellens honorar vil aldrig være penge, men derimod billedfiler, til Hjemmeside, Facebook og Smartphone m.m. 

Antallet af billedfiler afhænger af hvor mange billeder fotografen sorterer fra og færdiggøre.  

2 - Fotografen får intet honorar af modellen, men er den fulde og eneste indehaver af ophavsretten til billederne. 

3 - Modellen må til evig tid frit bruge udleverede billeder/filer til foræring, hjemmesider, Facebook og konkurrencer i 

såvel ud – som indland, dog ALTID med tydelig angivelse af fotografens fulde navn. Der må ikke fortages nogen form 

for ændring, beskæring af billederne under nogen som helst omstændigheder. 

4 - Fotografen må til evig tid frit bruge billederne til udstilling, konkurrencer, hjemmesider, Facebook, reklamer og 

andre forhold der omfatter fotografens virksomhed. Fotografen må frit manipulere billederne. 

5 - Billederne må ikke bruges i forhold hvor fotografen eller modellen kan bringes i forbindelse med politiske, etiske, 

religiøse eller pornografiske synspunkter. 

6 - Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale. Dette kan være en følge af tyveri eller 

uretmæssig kopiering. Denne kontrakt vil dog stadig være gældende for begge parter. 

Underskrifter : 

   

____________________      ____________________      ___________________  

Fotografen :                                              Assistent :                                                Model : 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

Dato samt Optagelses Sted : 


