
FOTOGRAF:

Navn Kim konstantin Sørensen

Adresse Landlyststigen 23, 3 tv

Postnummer, By 2635 Ishøj
Mobil telefon nr. 24252429 / 

E-mail kimdin@mail.dk

MODEL:MODEL/MUA:MODEL:

*Navn

*Adresse

*Postnummer, By

*Telefon/Mobil

*E-mail

*Legitimation oplysninger

Billederne af ovennævnte model bliver fotograferet som og må frit anvendes til følgende afmærket med X

Til fremvisning på fotografens hjemmeside og facebooksideTil fremvisning på fotografens hjemmeside
af fotografens navnTil fremvisning på modellens hjemmeside, med tydeligTil fremvisning på modellens hjemmeside, med tydelig angivelseangivelse af fotografens og modellens navn

udenrigs konkurrencer, og udstillinger,Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i indenrigs- ogindenrigs- og udenrigs konkurrencer, 
og udstillinger, samt i model/fotograf portfolio mapper.
Billederne må uden yderligere godkendelse anvendes i
samt i model/fotograf og portfolio mapper.
Billederne må frit anvendes på hjemmesider til kritik afModellen fulde navn må bruges ved fremvisning på Offentlige medie som facebook, twitter osv.

verensstemmelse med både fotograf og model og at
fgrænsning for brugen, af den eller de personer der 

af de taget billeder på en CD rom.

Billederne må bruges til kommercielt brug forsat det er i
der er aftalt et passende honorar, samt en passende tid
ønsker at bruge billederne.
Modellen aflønnes ikke med penge men for et eksempl

Billederne må bruges til kommercielt brug forsat det er i overensstemmelse med både fotograf og model og at 
der for ligger en særskilt aftale der dokumentere aftale om honorar, samt en passende tidsasafgrænsning for
brugen, af den eller de personer der ønsker at bruge billederne.
Modellen aflønnes ikke med penge men for et sæt af alle taget billeder, eller leveres via Dropbox efter aftale med modellen

til følgende formål:
tilladelse. Billederne må ikke anvendes 

i forbindelse med: Sygdom, pornografi,
.

Billederne må under ingen omstændigheder
Billederne må ikke videresælges til tredjepart uden
eller udstilles steder hvor de kan sætte enten fotograf
religion, politik, samt køns eller racediskriminerende

Billederne må under ingen omstændigheder anvendesanvendes til følgende formål:
Billederne må ikke videresælges til tredjepart uden modellens skriftlige tilladelse. Billederne må ikke 
anvendes eller udstilles steder hvor de kan sætte enten fotograf eller modeleller model i forbindelse med: Sygdom, 
pornografi, religion, politik, samt køns eller racediskriminerende holdninger.

for modellen kan anføres i dette feltSpecielle ønskerSpecielle ønsker fremsat af modellen/forældre/væge for modellen kan anføres i dette felt eller på side 2 i feltet til fotoaftalen.

sted DatoSted Dato 
København,

overstående samt er myndig eller værge for 
Kontrakten er underskrevet før der er taget billeder af modellen.modellen.
Underskriver af denne kontrakt er indforstået med har gennemlæsthar gennemlæst overstående samt er 
myndig eller værge for modellen. 

Kontrakten er underskrevet før der er taget billeder af
Underskriver af denne kontrakt er indforstået med
modellen.

MODEL / Forældre/værge for modellen.

Fotoaftale Kimdin-Foto.com

1

FOTOGRAF 
Kim Konstantin Sørensen

På alle billeder vil der stå autor signatur dette må ikke redigeres væk ved brug på internettet, her menes der website, eller vis billedet 
bruges til en profil på internettet. Billeder der ikker er redigeret må ikke lægges ud offentligt uden model eller fotografs samtykke

Der er forvist Gyldig Billedelegitimation 
før fotograferingen

Kørekort DK Pas

Jeg har læst vilkår for denne foto
aftale

Udfyld formularen og send den til fotografen Kim K Sørensen samt udskriv et eksemplar som 
underskrives og medbringes til fotograferingen uden denne aftale tages der ikke billeder

Udfyldes af modellen

Udfyldes af modellen

Udfyldes af modellen

Udfyldes af modellen

Udfyldes af modellen

Kimdins Foto 
 Modelrelease / Fotoaftale

Indgået imellem nedenstående parter:
Aftalen skal udfyldes og sendes retur til Kimsdin-
foto.com senest 14 dage før fotograferingen skal 
forstå, er den ikke det vil aftalen ikke være gyldig 
og der fotograferes ikke. 

KimsDin-Foto.com • Landlyststigen 23, 2tv • DK- 2635 Ishøj • TLF (+45) 2425 2429 

http://www.facebook.com/kim.k.sorensen1
http://www.kimsdin-foto.com


Vilkår for Fotograferingen

* Ved TFPcd aftaler, forståes det at modellen ikke aflønnes med kontant betaling, men at modellen modtager et sæt
uredigeret billeder i lav opløsning, samt levering af færdigredigeret billeder, som aftales efter fotograferingen og
kan svinge i antal, alt efter kvaliteten, Kimsdin-foto.com tager stilling til hvor mange billeder der leveres.

Punkt 1. 
For at en fotoaftale indgået med Kimsdin-foto.com er gældende forudses det, at ovenstående aftale er læst igennem og 
underskrevet før selve fotograferingen fortages.
Punk 2. 
Aftalen er kun gyldig i det tilfælde, hvor underskriver er myndig eller værge for modellen, er tilfældet at modellen er under 
under 18 år skal der være en myndig person i form af forældre/værge tilstede under fotograferingen. Man er altid velkommen til 
at medbringe en ven eller en veninde som man kan støtte sig til, udover den myndige person. 
Punkt 3. 
Fotograferingen kan til enhver tid stoppes af begge parter, hvis der opstår uenighed omkring aftalen.
Punkt 4. 
Der vil på intet tidspunkt komme på tale om nøgen fotografering eller anden form for useriøs fotografering. 
Punkt 5. 
I tilfælde af modellen kommer til skade kan fotografen ikke lastes herfor, det er op til modellen at være forsikret mod sådanne 
forhold.
Punkt 6. 1
Der skal ved indgåelse af fotoaftalen være klare forhold om det er et betalt eller *TFP job, ved mindre job på under 2 timer er 
time prisen på 350,00 kr. pr. time , Fotoshoot lavet i studiet tillægges et beløb på 25,00 kr. pr. booket time. Ved Booket opgave 
fra 2 timer og derover tillægges der 150,00 kr. pr. time. ved transport uden for København tillægges der 150,00 kr. Alle priser er 
excls. moms
Ved større opgaver skal der lægges et forskud på minimum 500,00 kr. 14 dage før fotograferingen, efterkommes dette ikke så 
kan fotografen ophæve aftalen uden varsel. Ved større opgaver forstårs det at der er mere end 5 modeller på en gang eller ved 
familie fotografering, bryllupper, fødselsdage, jubilæer samt enhver form for firma fotografering.

Punkt 6. 2
Fotografen har fuldt ud copyright og ophavsret på alle billederne og modellen kan ikke gøre krav på udlevering af råbillederne 
(Raw filen) medmindre der er lavet anden skriftlig aftale herom.
Punkt 7. 
Indgår der dyr i fotograferingen er det altid ejeren af disse der er ansvarlig for dyrene, fotografen tager intet ansvar herfor. 
Punkt 8. 
Modellen skal selv søger for MUA (Makeup Artist) og står ligeså selv for evt. afregning mellem model og MUA, Ligeså søgere 
modelen for at MUAen for et sæt af billederne samt kopi af de aftalt redigeret billeder. skal der bruges specielle effekter til 
opsætning af evt. baggrund eller ting der skal indgå i billedet er det modellen der står for at skaffe disse effekter medmindre der 
er lavet aftale om andet. 
Punkt 9. 
Vedr. TFP arbejdet. Billeder der her i aftalen er godkendt til offentliggørelse på offentlige medier som Facebook, twitter osv. 
eller fotografens hjemmeside samt harddisk, på senere tidspunkt ønsker dem slettet, skal påregne at dette gøres kun mod at 
modellen betaler fotografen 1500,00 kr. svare til et fotoshoot og redigering af billeder.
Punkt 10.
Det er på intet tidspunkt tilladt at redigere i de leveret billeder, det være sig små u-redigeret, færdig redigeret i såvel fuldformat 
og webformat, dette gælder Modellen, Mua, eller andre fotografer. ønsker man noget som ikke kan udføres af autor til 
billedrene så skal der laves en særaftale .
Billeder der bliver redigeret i, uden fotografens, herunder kimsdin-foto.com samtykke må ikke anvendes til fremvisning, 
overtrædes af dette vil blive betragte som krænkelse af ophavsretten og copyright loven og der vil blive fremsendt 
erstatningskrav, billeder der bliver brugt i sammenhæng med, politiske aktivitet, sydom, pornografiske virksomhed eller 
racediskriminerende formål vil blive politianmeldt uden varsel.

Tillæg til ovestående fotoaftale

KimsDin-Foto.com • Landlyststigen 23, 2tv • DK- 2635 Ishøj • TLF (+45) 2425 2429 



K im sD i n - f o t o . c om
Denne kontrakt omhandler forholdene vedr.
fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de over-
ordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk mate-
riale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og 
model, for at forebygge misforståelser og sikre rettighederne 
for de i samarbejdet involverede parter.

OPHAVSRET
§ 1 KimsDin-Foto.com ejer alle rettigheder til at skabe og benytte 
Indholdet. Herunder bl.a. retten til at fremstille eksemplarer af Indholdet samt 
retten til at gøre dette tilgængeligt for almenheden og samarbejdspartnere i 
oprindelig, ændret eller omarbejdet skikkelse, og til at benytte Indholdet i et 
hvert Medie og til et hvilket som helst formål (undtagen i Ærekrænkende 
henseende). Dette kan bl.a. omfatte reklamer, kampagner, market-ing og 
emballering af ethvert produkt eller enhver tjenesteydelse m.m.

BRUGSRET
§ 2.1 Jeg anerkender og accepterer, at jeg må benytte mig af Indhold i al
evighed med tilladelse fra KimsDin-Foto.com i henhold til loven om Brugsret,
med forbehold at KimsDin-Foto.com altid krediteres for Indholdet.
§ 2.2  Jeg anerkender og accepterer, at denne kontrakt medfølgende
Brugsret er bindende for mine arvinger og afledte rettighedserhververe.

§ 2.3 Jeg anerkender og accepterer, at jeg i brugsretshenseende ikke vil
benytte Indholdet på Æreskrænkende vis.
§ 2.4 § 2.1 er gældende såfremt kontrakten ikke brydes. Brydes kon- 

trakten, ophæves Modellens Brugsret til alt Indhold fra den pågældende 
Optagelse.

REDIGERING
§ 3.1  Jeg erkender og accepterer, at Indholdet, fra KimsDin-Foto.com ,
muligvis kombineres med andre billeder, tekst, grafik, film, lyd og audio-visuelle
værker samt muligvis tilskæres, ændres eller modificeres.
§ 3.2  Yderligere er jeg bekendt g jort med, at jeg ikke må efterredigere eller
beskærer i Indhold modtaget fraKimsDin-Foto.com .
Efterredigeres der i Indholdet, ophæves Models brugsretten til Indholdet

TREDJEPART
§ 4.1 Jeg accepterer, at jeg ikke må dele Indholdet med en Tredjepart,
hverken gratis eller med økonomisk vinding.
§ 4.2 Deling til Tredjepart skal ske imellem KimsDin-Foto.com og
denne, som hermed ændrer status til Rettighedserhverver.
Dette gør sig gældende for alle Medier - nuværende og fremtidige.
§ 4.3 KimsDin-Foto.com vil altid spørge til accept fra Model inden salg
til eventuelle Rettighedshververe.

TIDSBEGRÆNSET BRUGSRET
§ 5.1 Tidsbegrænset Brugsret á 12 måneder tillægges eventuel Assistent fra
den pågældende Optagelse, men kun med fra accept både Model og
KimsDin-Foto.com Herefter skal Indholdet slettes.
§ 5.2 Ønskes et genkøb af Indholdet, vil Brugsretten igen have en var-
righed på 12 måneder og Assistent ændrer status til Rettighederhverver.

KOMPENSATION
§ 6 Jeg anerkender og accepterer, at jeg ingen yderligere rettigheder har til
ekstra betaling eller afregning, og at jeg ikke vil fremsætte yderlig-ere krav af
nogen art overfor KimsDin-Foto.com.

UDGIVELSE
§ 7.1 Det forventes, at KimsDin-Foto.com beder om mit samtykke
ved eventuel udgivelse på Internettet, print, TV og alle fremtidige Medier.
§ 7.2 Jeg anerkender og accepterer, at jeg har givet mit samtykke til at
publicere min eller mine etniciteter som anført nedenfor, men jeg er
indforstået med, at andre etniciteter kan blive tilknyttet mig af KimsDin-
Foto.com og/eller Rettighedserhververe af hensyn til beskrivende formål.

LØSKØB
§ 8.1 Kun ved Løskøb kan jeg bede KimsDin-Foto.com om at slette
Indhold, hvor jeg indgår.
§ 8.2 Jeg er bekendtg jort med at jeg til hver en tid kan Løskøbe Indholdet,
således at alle rettigheder overdrages til mig og KimsDin-Foto.com dermed
ikke længere må benytte sig af Indholdet.
Dette gør sig gældende for alle Medier - nuværende og fremtidige.
BEMÆRK
Ved Løskøb vil billedet blive overført til Modellen og herefter blive slettet fra 
KimsDin-Foto.com kartotek. Hvilket betyder, at hvis Indholdet bortkommer 
efter Løskøb kan KimsDin-Foto.com ikke være behjælpelig med at tilbagebringe 
Indholdet.

KRAV EFTER LØSKØB
§ 9 Jeg anerkender og accepterer, at jeg ikke kan opsætte krav om
erstatning for bortkommet Indhold efter Løskøb.

NYHEDSMAIL
§ 10 Jeg accepterer, at KimsDin-Foto.com via e-mail må sende mig
nyhedsbreve med tilbud om modeljobs, fotografering og designmateriale.

PERSONDATABEHANDLING

§ 11.1 Min personlige oplysninger kan opbevares så længe, det er nød-
vendigt i forhold til at opfylde formålet som beskrevet herunder.
§ 11.2 Det aftales, at mine personlige oplysninger ikke gøres offen-tligt
tilgængelige i henhold til Persondataloven, og kun må bruges i forbindelse
med anvendelsen indholdet, som beskrevet ovenfor, eller hvor det er
nødvendigt (f.eks. til at forsvare krav, beskytte rettigheder eller underrette
fagforeninger)

KONTRAKT
§ 12 Jeg anerkender, at denne kontrakt er uigenkaldelig, global og evig,
samt at den er underlagt lovgivningen i det land/den deltastat, hvor Indholdet
er optaget/fotograferet.

KONTRAKTBRUD
§ 13 Brud på de under “Vilkår” beskrevet accepter vil ophæve brugs-retten
fra Modellens side og kan ultimo medføre retslig og økonomisk konsekvens.

TILKENDEGIVELSE
§ 14 Jeg anerkender og garanterer på tro og love, at jeg er fyldt 18 år, at jeg
accepterer betingelserne og at jeg har fuldstændig habilitet og ret til at
underskrive dette dokument. Er jeg ikke fyldt 18 år og dermed umyndig eller af
Danmarks Riges Domstol umyndigg jort underskrives dette dokument af mine
Værge, som accepterer betingelserne på mine vegne.

DEFINITIONER findes på side 4

V I L K Å R
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K i m sD i n - f o t o . c om
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KimsDin-Foto.com
• tillægges betydningen fotograf, illustrator, filmmager eller filmfoto-

graf eller øvrige personer eller instanser, der optager fotografier eller
film af mig.

INDHOLD
• tillægges betydningen alle fotografier, film, lyd eller optagelser, en-

kelte eller i bevægelse, der er blevet taget som en del af Optagelsen.

MEDIE
• tillægges betydningen alle medier, herunder digitale, elektroniske,

trykte, tv-transmitterede, film og øvrige medier, der aktuelt er
kendt, eller som opfindes på et senere tidspunkt.

ÆRESKRÆNKENDE
• tillægges betydningen af diskriminerende og/eller anstødligt brug af

Indhold, så som i religiøs, politisk, pornografisk sammenhæng,

BRUGSRET
• tillægges betydningen tilladelse for brug af Indhold, men ikke rå-

deret over Indholdet.

MODEL
• tillægges betydningen mig og inkluderer mit udseende, min afbild-

ning og min stemme.

OPTAGELSE
• tillægges betydningen den foto- eller filmsession, der er beskrevet i

denne formular.

TREDJEPART
• tillægges betydningen en person eller et firma, som er udenstående 

for både Model ogKimsdin-foto.com. 

RETTIGHEDSERHVERVERE
• tillægges betydningen en person eller en virksomhed, som 

Kimsdin-foto.com har tildelt eller licenseret rettigheder til i 
forbindelse med denne overdragelse, såvel som 
rettighedserhververne og licenstagerne tilhørende enhver sådan 
person eller virksomhed. 

TIDSBEGRÆNSET
•

•

tillægges betydningen en tilladt brugsret på løbende 12 måneder fra 
dato for underskreven aftale herom. Denne skal accepteres af både 
Kimsdin-foto.com og Modellen.

Brugsretten kan forlænges herefter med yderligere en Tidsbegræn-
set periode mod merbetaling. Forlængelse kræver kun Kimsdin-
foto.com accept, da Models første accept vil gøre sig gældende.

ASSISTENT
• tillægges betydningen for enhver deltager fra Kimsdin-foto.com 

side, som ikke er en del af Kimsdin-foto.com som forretning, 
men som samarbejder med Kimsdin-foto.com og Modellen ved 
den pågældende Optagelse. Dette kan eksempelvis være en 
Makeup Artist. 

LØSKØB
•

•

tillægges betydningen at Modellen til hver en tid kan købe fuld ret-
tighed til Indholdet.

Løskøb vil faktureres á kr. 1.500,- ekskl. moms pr. billede. 
Herefter vil alle rettigheder overdrages til Modellen og vil 
Indholdet vil blive slettet fra Kimsdin-foto.com kartotek.

TFP
• forkortet Time For Print/Time For Photo og tillægges betydningen 

at der ingen økonomi tillægges hverken Kimsdin-foto.com, Model 
eller Assist-ent, men at alle parter modtager Indholdet til fremtidig 
markeds-føring/portefølje. Assistent modtager dog kun en 
Tidsbegrænset Brugsret på 12 måneder. 

BETALING
• tillægges betydningen værdi, Kimsdin-foto.com har modtaget i 

bytte for de rettigheder, jeg er tildelt i forbindelse med denne 
kontrakt.

• Ved TFP-fotoshoot modtages eller tildeles der ingen økonomisk 
værdi. Hverken til model eller Kimsdin-foto.com. Samme 
ovenstående over-dragelse af rettigheder til Kimsdin-foto.com 
gør sig fortsat gældende. 

VÆRGE
• betyder Modellens Forælder og/eller værge. Værge og Model ref-

ereres samlet til som “jeg” og “mig” i denne overdragelse alt efter
sammenhængen.

D E F I N I T I O N E R

Her vil du kunne læse hvilken betydning der bliver lagt i udvalgte ord i kontrakten. Dette er g jort for at fjerne enhver tvivl. Er 
du stadig i tvivl om betydningen af en passage, et ord eller andet opfordrer vi til at

kontakte KimsDin-Foto.com via tlf (+45) 2425 2429 eller e-mail kimdin@mail.dk 

Den er skrevet i “Jeg”-form. Altså skal “Jeg” ikke tillægges betydningen KimsDin-foto.com, men læseren - Dig.

KimsDin-Foto.com • Landlyststigen 23, 2tv • DK- 2635 Ishøj • TLF (+45) 2425 2429 
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T I L K E N D E G I V E L S E

Jeg erkender og accepterer

• at jeg har læst, forstået og blevet bekendtg jort med alt, som står beskrevet på alle foregående sider.
• at alle punkter under “Vilkår” også gør sig gældende for vidne & Værge.
• at kontrakten er gyldig, bindende og evig.
• at mine informationer er beskyttet af Persondatalovgivningen og må kun behandles i tilfælde af et klageskrift i henhold til

Persondatalovens § 6.
• at jeg, som Værge ingen rettigheder til materialet.
• at jeg, som Assistent modtager 12 måneders tidsbegrænset brugsret til materialet i henhold til Ophavsretslovens § 53.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Indholdet beskrevet herover eller på foregående sider, eksempelvis et punkt i “Vilkår”, opfordre vi dig til at kontakte 
KimsDin-foto.com via telefon (+45) 2425 2429 eller email Kimdin@mail.dk, således, at du kan få en afklaring omkring det/de pågældende punkts/
punkters betydning.

J E G  H  A R  L  Æ S T ,  F O R S T Å E  T  O G  A  C C  E P T  E R E R  K O N T  R A K T  E N  S O M  B E S K  R E  V E T
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